KOULUVIESTIKARNEVAALI
ETELÄ-KARJALA 1.10.2021

KAPULA LIIKKUU taas Imatralla
Kouluviestikarnevaali välittää koululaisten hyvinvoinnista ja ilmastonmuutoksen haasteista
Korona on vaikeuttanut suuresti lasten ja nuorten liikunnan harrastamista viime vuosina. Mutta
nyt on taas aika kokoontua yhteen ja iloitsemaan liikkumisesta! Tarve tällaiseen toimintaan on
nyt entistä suurempaa.
Me uskomme koulun rooliin näissä pyrkimyksessä. Yhteistyö koulujen ja paikallisten seurojen
välillä on hyvin tärkeää.
Kouluviestikarnevaalin päätavoite on olla tapahtuma kaikille koululaisille. Kapulaa voi hyvin
kuljettaa myös vaikkapa pyörätuolista käsin.
Kouluviestikarnevaali on tärkeämpi kuin normaali yksittäinen urheilukilpailu, koska se liikuttaa
suuria massoja ja edustaa tärkeitä arvoja. Kehitys koskee suuresti tämän päivän lasten ja nuorten
hyvinvointia ja tulevaisuutta. Meillä on kunnianhimoisena tavoitteena vaikuttaa nuorten
elintapoihin terveellisempään suuntaan.
Kouluviestikarnevaali on viestinviejä lapselta lapselle ja nuorelta nuorelle. Kouluviestikarnevaalin
kapula viestittää sanomaa ilmastonmuutoksen haasteista. Mielipidetutkimukset osoittavat, että
ilmastoasiat kiinnostavat nuoria. Viestikapula symboli ilmastonmuutoksen hillitsemisen
sanomaa. Tänä syksynä Kultainen ilmastokapula lähetettiin Vaasasta kohti Helsingin
Olympiastadionia, minne se saapuu ensi vuoden toukokuussa valtakunnalliseen
Kouluviestikarnevaali-tapahtumaan.
Kouluviestikarnevaalin avulla koululaiset voivat parantaa kuntoansa, ja samalla he oppivat
arvostamaan ihmisenergiaa ja tekemään terveellisiä energia-, ympäristö- ja ilmastovalintoja.
Mutta se edellyttää, että yhteiskunta kannustaa ja helpottaa kävelemistä, pyöräilemistä ja
julkisen liikenteen käyttämistä.
Nyt on siis aika tähdätä katseet kevääseen 2022, jolloin järjestetään seuraava kaikille avoin
valtakunnallinen Kouluviestikarnevaali arvokkaalla Olympiastadionilla Helsingissä. Siitä tulee
suomenkielisten koulujen suurtapahtuma!

Håkan Nordman

Riitta Pääjärvi-Myllyaho

Hallituksen puheenjohtaja

Toiminnanjohtaja

Hyvät Kouluviestikarnevaalin osallistujat
Kahden vuoden odotuksen jälkeen maakunnan kouluviestimestaruuksista kisataan jälleen. Siksi
meillä onkin erityinen ilo toivottaa joukkueet kokemaan liikunnan ja yhdessä kisaamisen riemua
Ukonniemen yleisurheilukentälle. Viime vuoden tapahtumaa ei ollut mahdollista järjestää
koronapandemian vuoksi. Tänä vuonna yhteensä 57 joukkuetta saapuu kisaamaan viidestä eri
kunnasta: Rautjärveltä, Ruokolahdelta, Imatralta, Lappeenrannasta ja Luumäeltä. Mestaruudet
ratkotaan kymmenessä eri sarjassa.
Paikan päällä oppilaita ilahduttamassa on kolmiloikan Suomen ennätyksen tänä kesänä hypännyt,
olympiaurheilija Senni Salminen. Ukonniemen yleisurheilukenttä on Salmisen kotikenttä, jolla hän
itse on aloittanut yleisurheilun 9-vuotiaana eli saman ikäisenä kuin karnevaalien nuorimmat
osallistujat. Senni on mukana tapahtuman avauksessa ja palkintojen jaossa, sekä tietysti
talkoolaisena viestien toimitsijatehtävissä, kuten niin usein ennenkin kotiseuransa tapahtumissa.
Olemme todella iloisia, että järjestyksessään kuudes Etelä-Karjalan Kouluviestikarnevaali voidaan
järjestää. Kannustamme kaikkia osallistujia toimimaan annettujen ohjeiden mukaan, jotta
tapahtuma sujuu turvallisesti ja onnistuneesti.
Toivotamme kaikille osallistujille onnea ja menestystä sekä iloista päivää viestijuoksujen parissa!
Etelä-Karjalan Kouluviestikarnevaalin järjestäjät
Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu
Imatran Urheilijat

OHJEITA HUOLTAJILLE JA KILPAILIJOILLE
Yleistä
• Kilpailut järjestetään Ukonniemen urheilukentällä os. Kenttämiehenkuja 5,
Imatra, perjantaina 1.10.2021 klo 10.15 - 12.00.
• Linja-autojen purku tapahtuu Kenttämiehenkujan varressa liikenteenohjaajien
osoittamassa paikassa. Linja-autojen paikoitus tapahtuu Kenttämiehenkujan
varressa oleville parkkipaikoille. Liikenteenohjaajat opastavat.
• Autojen ja polkupyörien parkkialue on merkattu karttaan.
• Tapahtumassa on noudatettava mahdollisuuksien mukaan 2 m turvavälejä ja
hyvää käsihygieniaa sekä yleisiä koronaohjeita. Joukkueet voivat valita oman
paikkansa katsomosta, jossa turvavälejä muihin joukkueisiin on helppo pitää.

Kilpailukanslia ja infopiste
• Kaikkien koulujen yhdysopettaja ilmoittautuu saapuessaan kilpailukansliaan,
joka on katsomon yläpuolella.
• Kilpailukanslia on avoinna pe 1.10. klo 9.30 - 12.30, puh. 0405593007.
• Kilpailukansliasta jaetaan kilpailumateriaali koulukohtaisesti koulujen
yhteyshenkilöille kirjekuoressa. Kirjekuori sisältää käsiohjelman,
kilpailunumerot ja hakaneulat.
• Kouluilla täytyy olla nimetty yhteyshenkilö, joka huolehtii materiaalin
noutamisesta ja numerolappujen jaosta urheilijoilleen.
• Osanoton varmistusta ei ole.
Pukuhuoneet
• Pukeutumista ja peseytymistä varten huoltorakennuksessa on tyttöjen ja
poikien pukuhuoneet, jossa on urheilijoille suihkut. Pukuhuoneissa omien
varusteiden säilytys on omalla vastuulla. Arvoesineitä, kuten puhelimia, rahaa
jne. ei kannata jättää pukuhuoneisiin.
Kilpailusäännöt
• Kaikki juoksut ovat finaaleja, alkueriä ei juosta erikseen. Lopullinen sijoitus
määräytyy ajan perusteella.
• Sukkulaviesti 16x80 m juostaan nurmikolla, vaihto käsikosketuksella
vaihtokepin takaa. Joukkueessa 8 tyttöä ja 8 poikaa. Pojat juoksevat
parittomat osuudet, tytöt parilliset eli poika aloittaa ja tyttö on ankkuri
(viimeisen osuuden juoksija). Kilpailunumeroja ei käytetä. Ankkurilla on
järjestäjien antama merkkiliivi, jonka päälle on kiinnitetty ratanumero. Liivi
pitää luovuttaa heti juoksun jälkeen vaihdonvalvojille.
• Erityisluokkien sarjan joukkue juoksee nurmella 5-6 –luokkien sarjan
mukana. Erityisluokkien matka on 4x80 m.
• Sukkulaviestissä nurmikolla juostaan lenkkareissa (ei saa käyttää piikkareita
eikä nappulakenkiä).
• Ruotsalaisviesteissä kilpaillaan yleisurheilun kansainvälisten sääntöjen
mukaisesti (huom! viestikapula, vaihtoalueet). Pitkän viestin osuudet ovat
järjestyksessä 400m, 300m, 200m ja 100m. 1. osuuden lähtöpaikka
takasuoran lopusta, lähtö kaariviivalta ilman lähtötelineitä.
• Kaikilla joukkueen juoksijoilla on kilpailukansliasta saatu kilpailunumero, joka
kiinnitetään rintaan.
• Juoksupiikkareita saa käyttää ratajuoksuissa, piikkien pituus enintään 7 mm.
• Kilpailunjohtaja Lauri Asikainen puh. 0407624259

Siisteys
• Roskien heittäminen maahan tai jättäminen katsomoon on kielletty. Roskat
toimitetaan niille varattuihin roskankeräyspisteisiin pysäköinti-, kilpailu- ja
verryttelyalueilla.
Info- ja tulostaulu
• Info- ja tulostaulu on pääsuoran alussa, ensiavun vieressä.
• Infotaululla on kilpailualueen kartta, kilpailun aikataulu, eräjaot,
ratajärjestykset ja kilpailutulokset.
Calling eli urheilijoiden kokoontuminen
• Kokoontuminen viesteissä 10 min ennen oman lajin alkua ks. Callingaikataulua.
• Kokoontuminen on pakollinen.
• Calling-alue sijaitsee juoksuradan etukaarteen ja nurmialueen välisellä
alueella.
• Joukkueet kerääntyvät yhtenä ryhmänä opettajan johdolla keräilyalueelle
Calling-alueen taakse.
• Calling-kuuluttaja kutsuu joukkueen kerralla Calling-alueelle.
• Callingissa tarkistetaan, että kaikki joukkueen jäsenet ovat paikalla ja
annetaan lyhyt opastus kilpailusta.
• Sukkulaviestin urheilijat asetetaan joukkueittain juoksujärjestyksessä jonoon
omaan karsinaan. Ankkuri merkataan järjestäjän antamalla huomioliivillä ja
ratanumerolla. Pojat jäävät lähtöalueelle, tytöt siirtyvät vastapuolelle.
• Pitkän viestin juoksijat kerätään juoksuosuuksien mukaisiin jonoihin ja
tarkastetaan lisäksi, että kaikilla on oikeat numerolaput kiinnitettynä rintaan.
• Urheilijat saatetaan johdetusti vaihtopaikoille aikataulun mukaisesti.
• Jos joukkue ei ole saapunut ajoissa Callingiin, myöhästynyttä joukkuetta ei
jäädä odottelemaan.
Verryttely ja kilpaileminen
• Urheilijoiden verryttelyalueena toimii karttaan merkitty huoltorakennuksen
takana oleva nurmialue ja sukkulaviestien aikana juoksuradat.
• Maalialue on pidettävä vapaana koko tapahtuman ajan, maalikamera ei voi
muuten ottaa kuvia maaliin saapumisesta.

Palkintojenjako
• Palkinnot jaetaan joka sarjan kolmelle parhaalle joukkueelle etusuoralla.
• Vain joukkueen ankkuri osallistuu palkintojen jakoon.
• Palkintojen jakoon osallistuvien joukkueiden ankkurien kokoontuminen
pääkatsomon edessä (kuulutetaan erikseen). Sarjat palkitaan
juoksujärjestyksessä.
Ruokailu
Joukkueet vastaavat omasta ruokailustaan. Suositellaan eväspussien mukaan
ottamista koulun ruokalasta. Eväsruokailun voi suorittaa omaan tahtiin katsomossa.
Erillistä tilaa ruokailuun ei ole.
Kioski
Kentällä palvelee kioski. Mahdollisuus ostaa mm. makkaraa, kahvia, makeisia ja
virvokkeita. Oppilaat voivat opettajien ohjeiden mukaan varata rahaa mukaan.
Ensiapu
• Ensiapupiste on lähtösuoran päässä (merkattu karttaan), ambulanssi on
paikalla.
• Ensiavusta vastaa EKSOTE:n ensihoitajat, heidät tunnistaa kentällä
ensihoitajan työasusta.
Löytötavarat
Löytötavarat kerätään kilpailukansliaan ja kilpailujen jälkeen kadonnutta tavaraa voi
kysellä puh. 0405593007. Kahden viikon jälkeen arvokkaammat tavarat toimitetaan
poliisilaitokselle löytötavarana.
Vakuutus
Tapahtuman järjestäjä ei ole vakuuttanut osallistujia. Suositellaan tapahtuman
kirjaamista koulun/oppilaitoksen vuosisuunnitelmaan.

JOUKKUEET JA KILPAILUNUMEROT
Alla ilmoittautuneet joukkueet sarjoittain ja lajeittain. Kilpailunumeroita käytetään vain
ruotsalaisviestissä (400m, 300m, 200m, 100m). Sukkulaviestissä joukkueen ankkuri merkataan
huomioliivillä ja ratanumerolla, jotka annetaan callingissa.
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Erityisluokat 4x80m sukkulaviesti
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AIKATAULU
ETELÄ-KARJALAN KOULUVIESTIKARNEVAALI 1.10.2021, IMATRA UKONNIEMI
klo 10.15 Avaus ja Senni Salmisen haastattelu

Sukkulaviesti nurmella 16x80 m, 8 tyttöä + 8 poikaa.
Pojat juoksevat parittomat osuudet, tytöt parilliset eli poika aloittaa ja tyttö on
ankkuri. Ei piikkareita/nappiksia. Erityisluokkien joukkue juoksee 4 osuutta.

Calling

lähtö

sarjat

10.20

10.30

yläkoulu

10.30

10.40

5-6. Luokat ja erityisluokat (4x80 m)

10.40

10.50

1-4. luokat

Ruotsalaisviesti radalla 400m + 300m + 200m + 100m.
Ensimmäisen osuuden lähtöpaikka takasuoran lopusta, lähtö kaariviivalta, käytetään
viestikapulaa.

Calling

lähtö

sarjat

11.00

11.10

yläkoulu ja 5-6. luokat tytöt

11.10

11.20

yläkoulu ja 5-6. luokat pojat

11.20

11.30

1-4 luokat tytöt ja pojat

klo 11.40 Palkintojen jako. Sarjojen kolme parasta palkitaan. Vain joukkueen
ankkuri osallistuu palkintojen jakoon.
klo 12.00 Päätös

