KOULUVIESTIKARNEVAALI
ETELÄ-KARJALA 8.9.2017

KOULUVIESTIKARNEVAALI LAAJENEE EDELLEEN
Tänä keväänä, maamme juhlavuonna, juostiin historian ensimmäinen
valtakunnallinen Kouluviestikarnevaalin Finaali Vaasassa. Tapahtuma keräsi n. 2500
osallistujaa ja n. 4000 kannustajaa paikan päälle. Televisio oli paikalla ja YLE lähetti
tapahtumasta kahden tunnin ohjelman TV2:ssa. Kaikki finaaleihin päässeet näkivät
siis suorituksensa TV:ssa ja kaikki voittajat pääsivät haastatteluihin. Lappenrannan
koululaiset Kimpisen koulusta pääsivät hienosti mitalisijalle tyttöjen pitkässä
viestissä, siitä vielä onnittelut! Jatkoa varmasti seuraa!
Jatkoa seuraa myös Kouluviestikarnevaalissa yleensä. Seuraava Finaali juostaan
vuonna 2019, mutta sitä ennen juostaan monia paikallisia ja alueellisia
Kouluviestikarnevaaleja. Tänä syksynäkin juostaan alueellisia tapahtumia kuudella
paikkakunnalla, mutta ensi keväänä paikallisia tapahtumia järjestetään toivon
mukaan toista kymmentä.
Kohokohta tulee olemaan vuonna 2020, jolloin Kouluviestikarnevaalin Finaali on
tarkoitus järjestetää ensimmäistä kertaa uudistetulla Olympiastadionilla.
Toivottavasti viimeistään silloin koko maa on edustettuna!
Olemme erittäin tyytyväisiä, että teidän seudullanne alueellinen
Kouluviestikarnevaali näyttää vakiinnuttavan asemansa. Lappeenrannassa tehdään
hyvää työtä ja toivottavasti seuraavassa Finaalissa seudulta saadaan monia
joukkueita mukaan kamppailemaan mitaleista, mutta myös nauttimaan
yhdessäolosta ja liikunnan ilosta. Juuri sitä on Kouluviestikarnevaali, yhteisöllisyyttä
ja liikunnan iloa!
Suomenkielisen Kouluviestikarnevaalin Tukisäätiö koordinoi ja edistää
Kouluviestikarnevaaleja maassamme ja lahjoittaa mm. mitalit Lappeenrannan
tapahtumaan.
Toivotamme kaikille osallistujille ylikivaa päivää - vaasalaisittain :)
Tukisäätiön puolesta
Håkan Nordman Riitta Pääjärvi-Myllyaho
Tukisäätiön puheenjohtaja Tukisäätiön toiminnanjohtaja

Etelä-Karjalan Kouluviestikarnevaalin järjestäjien tervehdys
Hyvät Kouluviestikarnevaalin osallistujat,
Suomi 100 -juhlavuoden teema on yhdessä. Kouluviestikarnevaali on ennen kaikkea
tapahtuma, jossa yhdessä tekeminen on keskiössä. Vaikka Kouluviestikarnevaaleissa
juostaan kilpaa, niin tärkeintä on saada edustaa omaa koulua yhdessä muiden
oppilaiden ja opettajien kanssa. Samalla kannustetaan sekä omia että vieraita hyviin
suorituksiin. Kouluviestikarnevaali lienee ainut tapahtuma, jossa Etelä-Karjalan
koulut alakoululaisista toisen asteen opiskelijoihin kokoontuvat yhteen. Kiitos, että
olette mukana!
Etelä-Karjalan Kouluviestikarnevaali järjestetään nyt kolmannen kerran. Osallistujia
on tällä kertaa mukana 25 koulusta, yhteensä noin 700 oppilasta ja lisäksi heidän
tukijoukkojaan. Mukana ovat myös viime toukokuussa Vaasan valtakunnallisessa
finaalissa menestyneet Lappeenrannan Kesämäen ja Kimpisen koulujen joukkueet.
Onnittelut vielä maakuntaamme kunnialla edustaneille kouluille ja oppilaille.
Viestijuoksujen lisäksi koulut voivat osallistua nyt ensimmäisen kerran Huutosakkikisaan, joka alleviivaa tapahtuman luonnetta. Antakaa kannustuksenne näkyä ja
kuulua! Tähän kisaan voivat osallistua juoksijoiden lisäksi myös koulun muut
oppilaat ja henkilökunta. Opettajatkin pääsevät ensi kertaa radalle kisaamaan - pilke
silmäkulmassa. Pussihyppelyviestiin voivat osallistua kaikki paikalle saapuneet
opettajat. Olethan sinäkin mukana, kun kutsu käy?
Toivotamme kaikille osallistujille onnea ja menestystä! Tehdään tästä ikimuistoinen
liikunnallinen päivä – yhdessä!

Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry
Lappeenrannan Urheilu-Miehet ry

OHJEITA HUOLTAJILLE JA KILPAILIJOILLE
Yleistä
• Kilpailut järjestetään Kimpisen kenttä, os. Urheilukatu, Lappeenranta,
perjantaina 8.9.2017, alkaen klo 9.30.
• Linja-autojen purku tapahtuu Urheilukadun varressa, liikenteenohjaajien
osoittamassa paikassa.
• Linja-autojen paikoitus tapahtuu kentän edessä olevalla hiekkakentällä
(Urheilukadun varressa). Liikenteenohjaajat opastavat.
Kilpailukanslia ja infopiste
• Kaikki joukkueet ilmoittautuvat saapuessaan kilpailukansliaan,
pääkatsomoiden A1 ja A2 välissä. Kilpailukanslia sijaitsee kentän A1 ja A2
katsomoiden välissä (ks. kartta). Paikalla INFO-kyltti.
• Kilpailukanslia on avoinna pe 8.9.2017 klo 8.30 -13.30, kilpailukanslia puh.
040 585 3650.
• Kilpailukansliasta jaetaan kilpailumateriaali koulukohtaisesti koulujen
yhteyshenkilöille kirjekuoressa kuittausta vastaan. Kirjekuori sisältää
käsiohjelman (sis. eräjaot, kilpailuohjeet ja yleistä informaatiota),
kilpailunumerot ja hakaneulat, pohjakuvan kisa-alueesta.
• Kouluilla täytyy olla nimetty yhteyshenkilö, joka huolehtii materiaalin
noutamisesta ja numerolappujen jaosta urheilijoilleen.
• Osanoton varmistusta ei ole.
Pukuhuoneet
• Pukeutumista ja peseytymistä varten on varattu Kimpisen kentän
huoltorakennuksen tiloja. Siellä 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 1-4 luokkien
sukkulaviestijoukkueita, jotka kokoontuvat jo calling-alueelle.
• Kokoontuminen avajaismarssiin tapahtuu klo 9.15.

• Kokoontumispaikka on Kimpisen kentän pääkatsomon takana oleva alue.
Siellä ovat marssin ohjaajat. Sisään marssitaan kouluittain, mutta kouluja ei
aseteta tiettyyn järjestykseen.
• Marssin jälkeen joukkueet asettuvat etusuoralle jonoihin.
• Koulut voivat valmistaa oman esittelykilven, suosittelemme maksimissaan
kokoa 1mx0,5m.
• Sisäänmarssi tapahtuu johdetusti, alkaen klo 9.30.

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. Juoksujärjestys on
vapaa.
• Pitkissä viesteissä kilpaillaan yleisurheilun kansainvälisten sääntöjen
mukaisesti (huom! viestikapula, vaihtoalueet). Pitkän viestin osuudet ovat
järjestyksessä 800 m, 600 m, 400 m ja 200 m.
• Joukkueen ankkuri (viimeisen osuuden juoksija) käyttää järjestäjän antamaa
merkkiliiviä, jonka päälle kiinnitetään kilpailunumero. Liivi pitää luovuttaa heti
juoksun jälkeen vaihdonvalvojille.
• Juoksupiikkareita saa käyttää ratajuoksuissa, piikkien pituus enintään 7 mm.
• Sukkulaviestissä nurmikolla juostaan lenkkareissa. (ei saa käyttää piikkareita
eikä nappulakenkiä).
• Kilpailujen johtaja on Ari Jussila puh. 040 847 5738
Siisteys
• Roskien heittäminen maahan on kielletty. Roskat toimitetaan niille varattuihin
roskankeräyspisteisiin pysäköinti-, kilpailu- ja verryttelyalueilla.
Info- / tulostaulut
• Kilpailujen infoa on saatavilla infotauluilta, jotka ovat etusuoralla katsomon
edessä.
• Infotauluilla on iso kilpailualueen kartta.
• Infotauluilla on myös ohjeita huoltajille ja kilpailijoille sekä kilpailun aikataulu,
eräjaot, ratajärjestykset, kilpailutulokset.

Calling eli urheilijoiden kokoontuminen
• Kokoontuminen viesteissä 15 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 ja tarkastetaan lisäksi, että kaikilla on oikeat numerolaput
kiinnitettynä rintaan. Ankkuri merkataan huomioliivillä, jonka päälle
kiinnitetään kilpailunumero.
• 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 sukkulaviestien aikana juoksuradat ja
pitkien viestien aikana nurmialue. Myös urheilukentän läheisyydessä olevaa
harjoituskenttää ja pururataa voi käyttää verryttelyyn.
Palkintojenjako
• Palkinnot jaetaan joka sarjan kolmelle parhaalle joukkueelle.
• Palkintojen jakoon osallistuvien joukkueiden kokoontuminen klo 12.40 alkaen
pääkatsomon edessä (kuulutetaan erikseen). Sarjat palkitaan
juoksujärjestyksessä.
• Kaikkien palkittavien tulee osallistua palkintojenjakoon.

Ruokailu
Joukkueet vastaavat omasta ruokailustaan. Suositellaan eväspussien mukaan
ottamista koulun ruokalasta. Eväsruokailun voi suorittaa omaan tahtiin urheilijoiden
katsomossa A2 ja A3. Erillistä tilaa ruokailuun ei ole.

Kioski
Kentällä palvelee kioski. Mahdollisuus mm. ostaa makkaraa. Oppilaat voivat
opettajien ohjeiden mukaan varata rahaa mukaan.

Ensiapu
• Ensiapupiste sijaitsee etusuoran päässä, merkattu karttaan.
• Ensiavusta vastaa EKSOTE:n ensihoitajat, heidät tunnistaa kentällä
huomioliiveistä.
• Ensiavun puhelinnumero (Kirsi Seppänen) 040 651 1573
Löytötavarat

•

Löytötavarat kerätään kilpailukansliaan ja kilpailujen jälkeen kadonnutta
tavaraa voi kysellä kansliasta. 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 urheiluhenkeä. Voittajan
valitsee erillinen opettajista ja oppilaista koostuva raati, joka tarkkailee
huutosakkien toimintaa tapahtuman aikana.
Opettajien viesti
Opettajille järjestetään oma, leikkimielinen säkkihyppelyviesti. Hypittävä matka on
20 m. Kisa käydään kaikkien sarjojen päätyttyä klo 12.40. Joukkueet tehdään
kisapaikalla, sarjaan ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

AIKATAULU
Kouluviestikarnevaali 8.9.2017 Lappeenrannassa, Kimpisen kentällä
Suositellaan saapumaan hyvissä ajoin, vastaanotto parkkipaikalla ja ohjaus kansliaan
klo 9.15 joukkueiden järjestäytyminen marssia varten stadionin ulkopuolelle. Huom! 1-4 luokkien
sukkulaviestiin osallistuvat joukkueet suoraan callingiin.
klo 9.30 avajaiset: Marssi kentälle, Oppilaan puhe, Karjalaisten laulu
calling

lähtö

klo

klo

laji

sarja

joukkueet nro

9.40

10.00

16 x 80 m sukkula

1-4 lk

1-6

9.50

10.10

16 x 80 m sukkula

1-4 lk

7-13

10.05

10.20

16 x 80 m sukkula

5-6 lk

14-20

10.15

10.30

16 x 80 m sukkula

5-6 lk

21-27, 97

10.25

10.40

16 x 80 m sukkula

yläkoulu

28-35, 100

10.35

10.50

16 x 80 m sukkula

2. aste

36-38

11.00

11.15

800, 600, 400, 200 m

1-4 lk tytöt

29-47

11.15

11.30

800, 600, 400, 200 m

1-4 lk pojat

48-56

11.30

11.45

800, 600, 400, 200 m

5-6 lk tytöt

57-66, 98

11.45

12.00

800, 600, 400, 200 m

5-6 lk pojat

67-78, 99

12.00

12.15

800, 600, 400, 200 m

yläkoulu + 2. aste tytöt

79-84 ja 90-92, 101

12.15

12.30

800, 600, 400, 200 m

yläkoulu + 2. aste pojat

85-89 ja 93-96, 102

12.40

opettajien viesti

12.50

Palkintojen jako. Sarjojen kolme parasta palkitaan.
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Päätös

SARJAT, JOUKKUEET ja KILPAILUNUMEROT
ERÄJAOT EDELLISELLÄ SIVULLA , RATANUMEROT ILMOITUSTAULULLA
1.-4. lk 16 x 80 m sukkulaviesti
Europaeuksen koulu
Kangasvarren koulu
Kaukaan koulu
Kesämäen koulu
Kimpisen koulu
Lappeen koulu
Lavolan koulu
Lönnrot
Pontuksen koulu
Rautjärven aseman koulu
Ruokolahden kirkonkylän koulu
Simpeleen koulu
Skinnarilan koulu

kilpailunumero
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

5.-6. lk 16 x 80 m sukkulaviesti
Europaeuksen koulu
Kangasvarren koulu
Kaukaan koulu
Kesämäen koulu
Kimpisen koulu
Lappeen koulu
Lavolan koulu
Lemin koulukeskus
Lönnrot
Pontuksen koulu
Ruokolahden kirkonkylän koulu
Simpeleen koulu
Skinnarilan koulu
Taavetin koulu
Kirjolan koulu

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
97

Yläkoulu 16 x 80 m sukkulaviesti
Europaeuksen koulu
Kesämäen yläkoulu
Kimpisen yläkoulu
Lauritsalan koulu
Lemin koulukeskus
Ruokolahden kirkonkylän koulu
Sammonlahden yläkoulu
Taavetin koulu
Kirjolan koulu

28
29
30
31
32
33
34
35
100

2. aste 16 x 80 m sukkulaviesti
Europaeuksen koulu
Kimpisen lukio
Lappeenrannan Lyseon lukio

36
37
38

1.-4. lk pitkä viesti tytöt (800, 600, 400, 200 m)
Europaeuksen koulu
Kangasvarren koulu
Kaukaan koulu
Kimpisen koulu
Lappeen koulu
Lavolan koulu
Nuijamaan koulu
Ruokolahden kirkonkylän koulu
Skinnarilan koulu

39
40
41
42
43
44
45
46
47

1.-4. lk pitkä viesti pojat (800, 600, 400, 200 m)
Europaeuksen koulu
Kangasvarren koulu
Kaukaan koulu
Kimpisen koulu
Lappeen koulu
Lavolan koulu
Nuijamaan koulu
Ruokolahden kirkonkylän koulu
Skinnarilan koulu

48
49
50
51
52
53
54
55
56

5.-6. lk pitkä viesti tytöt (800, 600, 400, 200 m)
Europaeuksen koulu
Itä-Suomen koulu, Imatra
Kangasvarren koulu
Kaukaan koulu
Kimpisen koulu
Lappeen koulu
Ruokolahden kirkonkylän koulu
Skinnarilan koulu
Taavetin koulu
Ylämaan koulu
Kirjolan koulu

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
98

5.-6. lk pitkä viesti pojat (800, 600, 400, 200 m)
Europaeuksen koulu
Itä-Suomen koulu, Imatra
Kangasvarren koulu
Kaukaan koulu
Kimpisen koulu
Lappeen koulu
Lavolan koulu
Lemin koulukeskus
Ruokolahden kirkonkylän koulu
Simpeleen koulu
Skinnarilan koulu
Ylämaan koulu
Kirjolan koulu

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
99

Yläkoulu pitkä viesti tytöt (800, 600, 400, 200 m)
Europaeuksen koulu
Kesämäen yläkoulu
Kimpisen yläkoulu
Ruokolahden kirkonkylän koulu
Sammonlahden yläkoulu
Taavetin koulu
Kirjolan koulu

79
80
81
82
83
84
101

Yläkoulu pitkä viesti pojat (800, 600, 400, 200 m)
Europaeuksen koulu
Kesämäen yläkoulu
Kimpisen yläkoulu
Ruokolahden kirkonkylän koulu
Taavetin koulu
Kirjolan koulu

85
86
87
88
89
102

2. aste pitkä viesti tytöt (800, 600, 400, 200 m)
Europaeuksen koulu
Kimpisen lukio
Lappeenrannan Lyseon lukio

90
91
92

2. aste pitkä viesti pojat (800, 600, 400, 200 m)
Europaeuksen koulu
Kimpisen lukio
Lappeenrannan Lyseon lukio
Taavetin koulu ja Taavetin lukio

93
94
95
96

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.:,:

