
 

 

Tervetuloa Mikkelin koulujen viestikarnevaaliin tiistaina 

31.5.2022 Mikkelin Urheilupuistoon! 

Osallistua voivat kaikki alakoulun ensimmäisestä luokasta lukion ja ammattiopiston opiskelijoihin.  

SARJAT JA LAJIT 

Sarjat ja lajit:      

• 1–2–luokkalaiset   
o 16 x 80 m 

• 3–4-luokkalaiset    
o 16 x 80 m   
o ruotsalaisviesti tytöt 
o ruotsalaisviesti pojat 

• 5–6–luokkalaiset   
o 16 x 80 m   
o ruotsalaisviesti tytöt 
o ruotsalaisviesti pojat 

• 7–luokkalaiset   
o 8 x 80 m    
o ruotsalaisviesti tytöt 
o ruotsalaisviesti pojat 

• 8–luokkalaiset   
o 8 x 80 m  
o ruotsalaisviesti tytöt 
o ruotsalaisviesti pojat 

• 9–luokkalaiset   
o 8 x 80 m  
o ruotsalaisviesti tytöt 
o ruotsalaisviesti pojat 

• Toinen aste    

o 8 x 80 m  

o ruotsalaisviesti tytöt 

o ruotsalaisviesti pojat 

• Futuuritähdet   

o 4 x 50 m  

• Muut/opettajat    

o 8 x 80 m 

Laji-info:  

• 16 x 80 m sukkulaviesti alakoulut: sekaviesti, jossa samassa joukkueessa 8 poikaa ja 8 tyttöä niin että 
4 tyttöä on sarjan toiselta luokka-asteelta ja neljä toiselta, samoin pojissa. (Esim. 1–2 – luokkalaisten 
sarjassa 4 x 1-luokkalainen tyttö, 4 x 1–luokkalainen poika, 4 x 2-luokkalainen tyttö ja 4 x 2 – luokka-
lainen poika.) Viesti juostaan nurmikentällä. 

• 8 x 80 m sukkulaviesti yläkoulut ja toinen aste: sekaviesti 4 x tyttö + 4 x poika/joukkue. Viesti juostaan 
nurmikentällä. 

• ruotsalaisviesti: 4 viestinviejää, joista jokainen juoksee yhden matkan ( 400 m + 300 m + 200 m + 100 
m). Viesti juostaan juoksuradalla. 

• Futuuritähdet sukkulaviesti 4 x 50 m: Avoin sarja, jossa vähintään puolella joukkueesta tulee olla joku 
suoritusta rajoittava tekijä (liikunta-, kehitys, näkövamma tms.). Joukkue on sekajoukkue. Se voi olla 
myös useamman oppilaitoksen yhdistelmäjoukkue. Kisa käydään juoksuradalla.  

• Muut/Opettajat -sarja: sukkulaviesti 8 x 80m: sekaviesti, ei ole määritelty naisten/miesten määrää 
joukkueessa, voi olla useamman koulun yhdistelmäjoukkue.  



 

 

 
Viesteissä erityisesti pienemmät koulut voivat tehdä eri luokka-asteiden yhdistelmäjoukkueita mutta 

kuitenkin niin, että ainoastaan nuoremmat voivat osallistua vanhempien sarjaan, ei toisinpäin.  

Huutosakkikilpailu: Huutosakkikilpailussa tärkeimpiä arvostelukriteereitä ovat koreografiat, pukeu-

tuminen, käyttäytyminen sekä kannustuslaulut melodioineen ja sanoituksineen. Kannustuslaulujen 

tarkoituksena on luoda positiivista ja iloista yhteenkuuluvuudentunnetta.  

AIKATAULU 

Klo 9:30 Avaus 

Klo 9:40 Alakoulujen viestit alkavat sukkulaviesteillä (1–2 –luokat ensin jne.) 

Noin klo 12:20 Opettajien, yläkoulujen ja toisen asteen viestit alkavat sukkulaviesteillä  

Koulujen viestikarnevaali päättyy noin klo 14. 

Viestien alustava aikataulu liitteenä, lopullinen aikataulu löytyy viikolla 21 Mikkelin Kilpa-Veikkojen 

nettisivuilta: https://www.mikv.fi/tapahtumat/koulujenviestikarnevaali/ 

KILPAILUKANSLIA JA INFOPISTE 

Kilpailukanslia sijaitsee pääkatsomon alapuolella, sisäänkäynti urheilukentän puolelta. Kilpailukanslia 

on avoinna klo 8.00 alkaen. Kilpailukansliasta jaetaan kilpailumateriaali koulukohtaisesti koulujen 

yhteyshenkilöille kirjekuoressa kuittausta vastaan. Osanoton varmistusta ei ole. Joukkuemuutokset 

tehdään kilpailukansliaan kirjallisesti, mikäli ilmoittautumisen jälkeen on tullut muutoksia, poisjään-

tejä, sairastumisia jne. 

PUKUHUONEET 

Pukuhuoneet suihkuineen sijaitsevat pääkatsomon alla, sisäänkäynti urheilukentän puolelta. Puku-

huoneissa omien varusteiden säilytys on omalla vastuulla. Arvoesineitä, kuten puhelimia, rahaa jne. 

ei kannata jättää pukuhuoneisiin. 

KILPAILUINFO 

Ennen jokaista lajia suoritetaan calling eli juoksijoiden kokoontuminen. Callingissa tarkistetaan, että 

kaikki joukkueeseen ilmoitetut ovat paikalla ja kaikilla on oikeat numerolaput kiinnitettynä rintaan. 

Osallistujille annetaan callingin yhteydessä lisäksi lyhyt opastus kilpailusta. 

Sukkulaviestien callingia ei ole, vaan jokainen opettaja vastaa joukkueen ajallaan saapumisesta kisa-

alueelle. Lisäksi opettaja huolehtii kisaajien jakamisesta omille puolilleen sekä huolehtii, että ankku-

riosuuden juoksijalla on kilpailualueelta löytyvä liivi päällään. Opettaja toimii myös toisen pään vaih-

don valvojana.  

https://www.mikv.fi/tapahtumat/koulujenviestikarnevaali/


 

 

Ruotsalaisviestien calling-alue on takasuoran katsomon takana olevalla ylätasanteella. Calling-

alueelta kilpailun toimitsijat ohjaavat joukkueet kilpailualueelle. Kokoontuminen calling-alueelle on 

kaikille joukkueille pakollinen, ja sinne kokoonnutaan 20 minuuttia ennen oman lajin alkamista (kts. 

aikataulu).  

Futuuritähtien kokoontumisalue on etusuoralla, maaliviivan kohdalla. 

Kilpailut käydään suoraan loppukilpailuina. 

Kilpailussa käytetään järjestäjien toimittamia rintanumeroita. Sukkulaviesteissä ankkureilla on nume-

roliivit, jotka on palautettava vaihdonvalvojille. Ruotsalaisviesteissä jokaisella kilpailijalla on haka-

neuloilla kiinnitettävä numerolappu, joka palautetaan maalialueella olevaan laatikkoon. 

Juoksupiikkareita saa käyttää ratajuoksuissa, piikkien pituus enintään 7 mm. Sukkulaviestissä nurmi-

kolla juostaan avojaloin, sukkasillaan tai lenkkitossuilla (ei saa käyttää piikkareita eikä jalkapallon 

nappulakenkiä). Ruotsalaisviestissä käytetään kapulaa. Sukkulaviesti juostaan käsikosketuksella vaih-

tokepin takaa. 

Pienissä kouluissa on Sukkulaviestissä tarvittaessa mahdollista täydentää joukkueita nuoremman 

sarjan juoksijoilla tai poikien lisäksi tytöillä. 

Mahdolliset kilpailua koskevat protestit tehdään heti tai viimeistään 30min juoksun jälkeen. Joukku-

een huoltaja tai valmentaja voi tehdä suullisen protestin juoksun johtajalle.  

VERRYTTELY Urheilupuiston ylätasanteella. 

RUOKAILU 

Ruokailua ei ole kilpailun järjestäjän toimesta järjestetty johtuen Urheilupuiston koulun remontista. 

Kioski on avoinna pääkatsomon vieressä. 

ILMOITTAUTUMINEN 

Ilmoittautuminen sunnuntaihin 22.5. klo 23.59 mennessä osoitteessa: 

https://www.mikv.fi/tapahtumat/koulujenviestikarnevaali/. Tämän jälkeen ilmoittautumislinkki sul-

keutuu. Ilmoittautuminen on auki maanantaista 16.5. alkaen.  

Ilmoittautuessa ilmoitetaan ruotsalaisviestien juoksijoiden nimet, mutta ei sukkulaviestien juoksijoi-

den nimiä, ainoastaan joukkueen nimi. Valitkaa kullekin joukkueelle sellainen nimi, että juoksijat 

tunnistavat oman joukkueensa tuloksia luettaessa ja palkintojen jaossa. Mahdolliset muutokset il-

moitetaan kirjallisena kilpailukansliaan.  

Kilpailuaikataulu löytyy viikolla 21 Mikkelin Kilpa-Veikkojen nettisivuilta: 

http://www.mikv.fi/koulujenviestikarnevaali  

Huutosakkikilpailuun ilmoittautuminen muun ilmoittautumisen yhteydessä sunnuntaihin 22.5. klo 

23.59 mennessä osoitteessa: https://www.mikv.fi/tapahtumat/koulujenviestikarnevaali/. Ilmoittau-

tuessa ilmoitetaan koulun nimi ja huutosakin nimi. Kilpailupäivän aamuna tuodaan kisakansliaan 

https://www.mikv.fi/tapahtumat/koulujenviestikarnevaali/
http://www.mikv.fi/koulujenviestikarnevaali
https://www.mikv.fi/tapahtumat/koulujenviestikarnevaali/


 

 

liitteenä oleva lomake, jossa näiden tietojen lisäksi osallistuvien oppilaiden nimet sekä vastuuhenki-

lö.  

PALKINTOJENJAKO 

Koulujen viestikarnevaalissa palkitaan kunkin kilpailun kolmen parhaan joukkueen kaikki juoksijat 

mitaleilla. Mitalit jaetaan heti kun kyseisen sarjan tulokset ovat selvillä.  

Mitalien lisäksi jaetaan kaksi palkintoa. Toinen luovutetaan kilpailuiden parhaalle koululle, eli oppi-

laitokselle, joka saavuttaa eniten mitaleja (yhteenlasketut pisteet: 1.sija=3p, 2.=2p ja 3.=1p). Toinen 

palkinto jaetaan parhaan osanoton perusteella, eli koululle, jolla on mukana eniten juoksijoita suh-

teutettuna koulun koko oppilasmäärään (=osallistujien määrä/koulun oppilasmäärä). Palkinnot jae-

taan viimeisten viestien tulosten selvittyä. Paras huutosakki –palkinto jaetaan kilpailuiden jälkeen.  

TULOKSET 

Tulokset ovat nähtävillä viimeistään 2.6.: http://www.mikv.fi/ 

URHEILUPUISTOON SAAPUMINEN 

Käyntiosoite: Anni Swaninkatu, 50100 Mikkeli. Bussit jättävät koululaiset Anni Swanin kadulle, Am-

mattioppilaitosta vastapäätä olevan pienemmän portin eteen. Polkupyörät jätetään myös tämän 

portin eteen. Urheilupuiston pääsisäänkäynti Anni Swanin kadun puolella ja sisäpuolella oleva park-

kialue jätetään tyhjäksi.  

Lisätietoja:  

Paula Åhman, liikuntasuunnittelija, Mikkelin kaupunki: paula.ahman@sivistys.mkkeli.fi, 044 794 

2444 

Kilpailun johtaja: Lari Valtanen, Mikkelin Kilpa-Veikot: lari.valtanen@mikv.fi, 044 0367606 

Kilpailun järjestävät yhteistyössä:  Mikkelin kaupunki, Mikkelin Kilpa-Veikot ja Etelä-Savon 

Liikunta    

 

                                    

                              

 

http://www.mikv.fi/

