
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

#EKkouluviestikarnevaali 

KOULUVIESTIKARNEVAALI 

ETELÄ-KARJALA 30.9.2022 

http://www.lum.fi


 

 

Kouluviestikarnevaali kutsuu Olympiastadionille 16.5.2023!     

           

Suomenkielisen Kouluviestikarnevaalin Tukisäätiö on perustettu aktivoimaan ja 

lisäämään koululaisten liikuntaa ja luovuutta, myötävaikuttamaan heidän 

hyvinvointiinsa, oppimiseen, jaksamiseen ja viihtyvyyteen sekä edistämään 

yhteisöllisyyttä kouluympäristöissä. Säätiöllä on lisäksi tarkoituksena kasvattaa 

kilpaurheilun harrastajien määrää, ruotsinkielisten vastaavan - Stafettkarnevalenin - 

kokemusten inspiroimana.   

Kouluviestikarnevaaleja on järjestetty vuodesta 2012 lähtien kolmiportaisesti eli 

sekä paikallisina, alueellisina että valtakunnallisina. Valtakunnallinen 

Kouluviestikarnevaali on järjestetty aiemmin Vaasassa 2017, Tampereella 2019 ja 

tänä keväänä Olympiastadionilla. Kevään tapahtuma onnistui niin hyvin, että 

kutsumme kaikki koululaiset uudelleen Olympiastadionille ensi keväänä 16.5.2023, 

tervetuloa myös Etelä-Karjalasta runsain joukoin! 

Toivotamme kaikille osallistujille onnistunutta ja mieleenpainuvaa kokemusta tästä 

alueellisesta tapahtumasta ja toivomme runsasta osanottoa Olympiastadionin 

Kouluviestikarnevaaliin ensi keväänä, jotta osallistuminen innostaisi liikunnan 

säännölliseen harrastamiseen! Myös Huutosakit ovat tärkeä osa 

Kouluviestikarnevaalia, joten myös kaikki kannustajat ovat tervetulleita 

Kouluviestikarnevaaliin, myös Olympiastadionille! 

 

Suomenkielisen Kouluviestikarnevaalin Tukisäätiön puolesta 

 

Håkan Nordman                                         Riitta Pääjärvi-Myllyaho 

Hallituksen puheenjohtaja                       Toiminnanjohtaja 

 

 



 

 

 

 

 

 

Hyvät Kouluviestikarnevaalin osallistujat 
 
Etelä-Karjalan Kouluviestikarnevaali palaa Kimpisen siniselle kentälle neljän vuoden 
tauon jälkeen. Tämän vuoden karnevaali on järjestyksessään seitsemäs. 
 
Mukaan on ilmoittautunut 97 joukkuetta 19 eri koulusta ja oppilaitoksesta. 
Viestiosuuksia juostaan lähes 750. Uutena lajina on alakoulujen 8x80 metrin 
sukkulaviestit. Tällä halusimme huomioida koulut, joilla on palautteiden mukaan 
aiempina vuosina ollut haasteita saada joukkue kasaan 16 osuuden viestiin.  
 
Koronavuosien jälkeen voimme järjestää tapahtuman taas normaalisti. Ohjelmassa 
ovat juoksujen lisäksi niin avajaismarssi, huutosakki-kisa kuin harrastetorikin. 
Oheisohjelmien järjestelyissä apunamme ovat Myö harrastetaa lähel 
Lappeenrannassa -hanke sekä Step koulutus Ruokolahti. 
 
Muistattehan, että kannustusjoukot ovat tervetulleita tapahtumaan. Viestien 
seuraamisen ja kannustamisen lisäksi tekemistä löytyy vaikka harrastustorin 
pisteiltä. Ja kioski palvelee tietysti! 
 
Toivotamme kaikille osallistujille onnea ja menestystä sekä iloista päivää 
viestijuoksujen parissa! 
 
Etelä-Karjalan Kouluviestikarnevaalin järjestäjät 
 
Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu   Lappeenrannan Urheilu-Miehet 
 

  



 

OHJEITA HUOLTAJILLE JA KILPAILIJOILLE 

Yleistä 

• Kilpailut järjestetään Kimpisen yleisurheilustadionilla (Maaherrankatu 16 

Lappeenranta), perjantaina 30.9.2022, alkaen klo 10.00. 

• Linja-autojen purku ja paikoitus tapahtuu karttaan merkatussa ja 

liikenteenohjaajien osoittamassa paikassa. 

 

 Kilpailukanslia ja infopiste 

• Kaikki joukkueet ilmoittautuvat saapuessaan kilpailukansliaan, joka on 

pääkatsomon ja etusuoran välissä (ks. kartta).  

• Kilpailukanslia on avoinna pe 30.9.2022 klo 9.00 -13.00, puh. 0405593007. 

• Kilpailukansliasta jaetaan kilpailumateriaali koulukohtaisesti koulujen 

yhteyshenkilöille kirjekuoressa. Kirjekuori sisältää käsiohjelman, 

kilpailunumerot (ruotsalaisviesti) ja hakaneulat.  

• Kouluilla täytyy olla nimetty yhteyshenkilö, joka huolehtii materiaalin 

noutamisesta ja numerolappujen jaosta urheilijoilleen. 

• Osanoton varmistusta ei ole. 

Pukuhuoneet 

• Pukeutumista ja peseytymistä varten stadionilla 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. 

Avajaismarssi 

• Kaikki koulut osallistuvat avajaismarssiin lukuun ottamatta ensimmäisen erän 

(klo 10.20) sukkulaviestijoukkueita, jotka kokoontuvat calling-alueelle klo 

10.10. 

• Kokoontuminen avajaismarssiin tapahtuu klo 9.45 

• Kokoontumispaikka on stadionin ulkopuolella etusuoran päässä (ks. kartta). 

Siellä ovat marssin ohjaajat. Etusuoralle marssitaan kouluittain, mutta kouluja 

ei aseteta marssissa tiettyyn järjestykseen. 

• Marssin jälkeen joukkueet asettuvat ohjatusti etusuoralle jonoihin. 

• Koulut voivat valmistaa oman esittelykilven ja pukeutua yhtenäisesti. 

• Sisäänmarssi tapahtuu johdetusti, alkaen klo 10.00.  



 

 

Kilpailusäännöt 

• Kaikki juoksut ovat finaaleja, alkueriä ei juosta erikseen. Lopullinen sijoitus 

määräytyy ajan perusteella.  

• Sukkulaviestit 16x80 m ja 8 x 60 m juostaan nurmikolla, vaihto 
käsikosketuksella vaihtokepin takaa. Joukkueessa on yhtä monta tyttöä ja 
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. 

• 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. Joukkueen ankkuri käyttää lisäksi järjestäjän antamaa 

merkkiliiviä, jonka päälle kiinnitetään kilpailunumero. Liivi pitää luovuttaa heti 

juoksun jälkeen vaihdonvalvojille. 

• Juoksupiikkareita saa käyttää ratajuoksuissa, piikkien pituus enintään 7 mm. 

• Kilpailunjohtaja Juho Valjakka puh. 0469222808 

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 kioskin vieressä, pääsisäänkäynnin luona 

• Infotauluilla on kilpailualueen kartta, kilpailun aikataulu, eräjaot, 

ratajärjestykset ja kilpailutulokset. 

Calling eli urheilijoiden kokoontuminen 

• Kokoontuminen viesteissä 10 min ennen oman lajin alkua ks. Calling-

aikataulua. 



 

• 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. 

Ankkuri merkataan huomioliivillä, jonka päälle kiinnitetään kilpailunumero. 

• 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.  

Palkintojenjako 

• Palkinnot jaetaan joka sarjan kolmelle parhaalle joukkueelle. 

• Palkintojen jakoon osallistuvien joukkueiden kokoontuminen klo 12.15 alkaen 

pääkatsomon edessä (kuulutetaan erikseen). Sarjat palkitaan 

juoksujärjestyksessä. 

• Lopuksi palkitaan Huutosakki-kisan voittaja. 

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 etusuoran päässä, ambulanssi on paikalla. 

• Ensiavusta vastaavat 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. 
Huutosakki-kisa 

Kaikki paikalle saapuvat joukkueet/koulut voivat osallistua huutosakki-kisaan. 

Huutosakit voivat pukeutua, maskeerata, valmistaa rekvisiittaa ja ennen kaikkea 

luoda tapahtumaan kannustuksellaan karnevaali- ja urheilutapahtuman fiilistä. 

Voittajan valitsee raati, joka tarkkailee huutosakkien toimintaa tapahtuman aikana. 

Liikunnallinen harrastustori 

Harrastustori on merkattu karttaan, se löytyy takakaarteen sisä- ja ulkopuolelta. 

Harrastustorilla on toimintarasteja juoksuvuoroaan odotteleville tai jo kisansa 

päättäneille kisaajille ja kannustusjoukoille. Tori on auki non-stop periaatteella klo 

10.15-12.15. Harrastustorin järjestää Lappeenrannan liikuntatoimi ja Myö 

harrastetaa lähel Lappeenrannassa –hanke, ohjaajina toimii seurojen ohjaajia. 

  

Vakuutus 

Tapahtuman järjestäjä ei ole vakuuttanut osallistujia. Suositellaan tapahtuman 

kirjaamista koulun/oppilaitoksen vuosisuunnitelmaan. 

  



 

AIKATAULU  

Kouluviestikarnevaali 30.9.2022 Lappeenrannassa, Kimpisen kentällä 

Suositellaan saapumaan hyvissä ajoin, vastaanotto parkkipaikalla ja ohjaus kisakansliaan 

klo 9.45 joukkueiden järjestäytyminen marssia varten stadionin ulkopuolelle. Huom! 2. asteen 

sukkulaviestiin osallistuvat joukkueet suoraan callingiin. 

klo 10.00 avajaiset: Marssi kentälle, Oppilaiden tervehdys, Karjalaisten laulu 

  

Sukkulaviesti nurmella 16x80 m, 8 tyttöä + 8 poikaa.   

Pojat juoksevat parittomat osuudet, tytöt parilliset eli poika aloittaa ja tyttö on ankkuri. Ei 

piikkareita/nappiksia.   

Calling                        lähtö            sarja  joukkueita  

10.10                        10.20            2. aste * 5  

10.20                        10.30            yläkoulu 7   

10.30                        10.40            5-6 lk  10 

10.40                        10.50            1-4 lk  7 

  

Sukkulaviesti nurmella 8x80 m, 4 tyttöä + 4 poikaa  

10.50                        11.00 1-4 lk ja 5-6 lk 3 + 6   

  

Ruotsalaisviesti radalla 400m + 300m + 200m + 100m. 1. osuuden lähtöpaikka takasuoran lopusta, 

lähtö kaariviivalta, käytetään viestikapulaa.   

11.10                        11.20            2. aste + yläk. tytöt  2+9  

11.20                        11.30            2. aste + yläk. pojat  2+9  

11.30                        11.40           5-6 lk tytöt 10   

11.40                        11.50            5-6 lk pojat 11  

11.50                        12.00            1-4 lk tytöt + pojat 7 + 5  

12.15            Palkintojen jako. Sarjojen kolme parasta palkitaan.   

12.40             Päätös   

 

* Klo 10.20 lähdön joukkueet eivät osallistu avajaismarssiin vaan menevät suoraan callingiin. 



 
 



 

JOUKKUEET JA KILPAILUNUMEROT 

Alla eräjaot aikataulun mukaisessa järjestyksessä sekä joukkueen 

ratanumero/kilpailunumero. Kilpailunumeroita käytetään vain pitkässä viestissä. 

Sukkulaviestissä joukkueen ankkuri merkataan huomioliivillä ja ratanumerolla, 

jotka annetaan callingissa. 

 

2.aste 16x80m Sukkulaviesti               10:20 
Rata    Joukkue 
1       Lappeenrannan Lyseon lukio 
2       Saimaan ammattiopisto 2 
3       Savitaipaleen lukio 
4       Saimaan ammattiopisto 3 
5       Saimaan ammattiopisto 1 
 
 
 
Yläkoulu 16x80m Sukkulaviesti             10:30 
1       Ruokolahden koulu 
 
3       Kimpisen koulu 
4       Europaeuksen koulu 
5       Simpeleen koulu 
6       Kesämäen yläkoulu 
7       Sammonlahden koulu  
8       Lappeenrannan Steinerkoulu 
 
 
  



 

5-6 16x80m Sukkulaviesti                   10:40 
1       Mansikkalan koulukeskus 2 
2       Lappeen koulu 
3       Kimpisen koulu 
4       Europaeuksen koulu 
5       Mansikkalan koulukeskus 1 
6       Ruokolahden koulu 
7       Myllymäen koulu 
8       Kesämäen alakoulu 1 
9       Kesämäen alakoulu 2 
10      Kaukaan koulu 
 
 
 
 
1-4 lk 16x80m Sukkulaviesti                10:50 
1       Kangasvarren koulu 
2       Simpeleen koulu 
3       Lappeen koulu 
4       Mansikkalan koulukeskus 1 
5       Kimpisen koulu 
6       Mansikkalan koulukeskus 2 
7       Europaeuksen koulu 
 
 
 
 
Mix 1-4 8x80m Sukkulaviesti                11:00 
1       Lönnrotin koulu 
2       Lappeenrannan Steinerkoulu 
3       Nuijamaan koulu 
 



 

 
Mix 5-6 8x80m Sukkulaviesti               11:00 
5       Kangasvarren koulu 
6       Nuijamaan koulu 
7       Lappeenrannan Steinerkoulu 
 
9       Lönnrotin koulu 
10      Simpeleen koulu 
11      Lemin koulukeskus 
 
 
 
 
Yläkoulu Ty 1000m Ruotsalaisviesti        11:20 
3       Kimpisen koulu 
4       Kesämäen yläkoulu 
5       Simpeleen koulu 
6       Europaeuksen koulu 
7       Sammonlahden koulu 
8       Lappeenrannan Steinerkoulu 1 
9       Lappeenrannan Steinerkoulu 2 
10      Ruokolahden koulu 
 
12      Lemin koulukeskus 
 
 
 
 
2. aste Ty 1000m Ruotsalaisviesti         11:20 
1       Savitaipaleen lukio 
2       Lappeenrannan Lyseon lukio 
 



 

Yläkoulu Po 1000m Ruotsalaisviesti        11:30 
15      Kimpisen koulu 
16      Kesämäen yläkoulu 
17      Simpeleen koulu 
18      Europaeuksen koulu 
19      Sammonlahden koulu 
20      Lappeenrannan Steinerkoulu 
21      Ruokolahden koulu 
22      Taavetin koulukeskus 
23      Lemin koulukeskus 
 
 
 
 
2. aste Po 1000m Ruotsalaisviesti         11:30 
13      Savitaipaleen lukio 
14      Lappeenrannan Lyseon lukio 
 
 
 
 
Ty 5-6lk 1000m Ruotsalaisviesti           11:40 
24      Kimpisen koulu 
25      Simpeleen koulu 
26      Lappeen koulu 1 
27      Europaeuksen koulu 
28      Lappeenrannan Steinerkoulu 
29      Ruokolahden koulu 
30      Kesämäen alakoulu 
59      Lappeen koulu 2 
32      Lemin koulukeskus 
56      Kaukaan koulu 



 

Po 5-6lk 1000m Ruotsalaisviesti           11:50 
33      Kimpisen koulu 
34      Simpeleen koulu 
35      Lappeen koulu 1 
36      Europaeuksen koulu 
37      Kangasvarren koulu 
38      Ruokolahden koulu 
39      Kesämäen alakoulu 
60      Lappeen koulu 2 
41      Myllymäen koulu 
42      Lemin koulukeskus 
57      Kaukaan koulu 
 
 
 
Ty 1-4lk 1000m Ruotsalaisviesti           12:00 
45      Kimpisen koulu 
46      Simpeleen koulu 
47      Lappeen koulu 1 
48      Lappeen koulu 2 
49      Europaeuksen koulu 
50      Kangasvarren koulu 
51      Lappeenrannan Steinerkoulu 
 
 
 
Po 1-4lk 1000m Ruotsalaisviesti           12:00 
52      Kimpisen koulu 
53      Simpeleen koulu 
54      Lappeen koulu 1 
55      Europaeuksen koulu 
58      Lappeen koulu 2 



 

  



 

 

 

Karjalaisten laulu 

 

Suloisessa Suomessamme 

oisko maata armaampaa, 

kuin on kaunis Karjalamme, 

laulun laaja kotimaa! 

:,: Lauluna sen kosket kuohuu, 

järven aallot loiskuaa, 

säveleitä salot huokuu, 

ikihongat humajaa. :,: 

 

Ei oo meillä rikkautta 

eikä maamme viljavaa, 

vaan on laulun runsautta 

kylvämättä kasvavaa. 

:,: Sit’ ei pane Idän halla 

eikä Pohjan pakkaset, 

 se ei sorru sortamalla, 

sitä ei lyö rakehet.:,: 

 

Konsa vaino Suomeamme 

kovin kourin koettelee, 

silloin kurja Karjalamme 

Suomen surut soittelee. 

:,: Ja kun onnen päivän koitto 

Suomellen tas sarastaa, 

silloin riemun suuri soitto 

Karjalasta kajahtaa.:,: 


