
Kilpailukutsu 
Koululiikuntaliiton suunnistusmestaruuskilpailut järjestetään 8.–9.10.2021 
Haminassa. Kilpailuun voi ilmoittautua 1.8.2021 
alkaen http://www.hiihdonystavat.net/kll/. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 
29.9.2021. 

Osallistumisoikeus 
Kilpailuun voivat osallistua kaikki peruskoulujen, lukioiden ja ammatillisten 
oppilaitosten oppilaat. 

Yläikäraja on 20 vuotta (s.2001). Oppilas edustaa sitä kuntaa tai sen 
kunnan joukkuetta, jossa hän käy koulua. Kilpailuoikeus on 
osanottomaksun suorittaneilla. Jokaisella kunnalla on oltava mukana 
ennalta nimetty täysi-ikäinen huoltajana yhteystietoineen. 

Henkilökohtainen kilpailu perjantaina 
8.10.2021 
Sarjat: 

▪ H9RR, H10RR, H11TR, H12, H13, H14, H15, H16, H17 ja H20 
▪ D9RR, D10RR, D11TR, D12, D13, D14, D15, D16, D17 ja D20 

Erityislapset voivat osallistua kilpailuun itsenäisesti tai saattajan kanssa. 

Viestikilpailu lauantaina 9.10.2021 
▪ A-sarja H/D13 
▪ B-sarja H/D15 
▪ C-sarja H/D20 
▪ D-sarja sekasarja (yksi A-, B- ja C-sarjalainen) 
▪ E-sarja (1. ja 2. osuus H/D10RR, 3. osuus H/D11TR) 

A-sarjaan saavat osallistua vuonna 2021 13 vuotta täyttävät ja nuoremmat 
(s. 2008 tai myöh.) 
B-sarjaan saavat osallistua vuonna 2021 15 vuotta täyttävät ja nuoremmat 
(s. 2006 tai myöh.) 
C-sarjaan saavat osallistua vuonna 2021 20 vuotta täyttävät ja nuoremmat. 
(s. 2001 tai myöh.) 

Joukkueessa on kolme kilpailijaa. Jokaisessa joukkueessa on oltava 
vähintään yksi tyttö ja yksi poika. Viestissä nuorempi voi osallistua 
vanhempaan sarjaan. 

Joukkue on kuntajoukkue. Suunnistaja edustaa sen kunnan joukkuetta, 
missä hän käy koulua. Kuntien yhdistelmäjoukkueet kilpailevat varsinaisen 
kilpailun ulkopuolella. 

http://www.hiihdonystavat.net/kll/


Ilmoittautuminen 
Ilmoittautumisjärjestelmä avautuu 1.8.2021 
alkaen http://www.hiihdonystavat.net/kll/. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 
29.9.2021. 
Ilmoittautumiset henkilökohtaiseen ja viestikilpailuun tulee tehdä 
kuntakohtaisesti. Ilmoittautumisen yhteydessä valitaan majoitus- ja 
ruokailupaketit sekä ilmoitetaan henkilökohtaisen kilpailun Emit-kortin 
numero. 

Kilpailijoille, joille ei ole ilmoitettu emit-numeroa, varataan vuokrakortti, 
jonka voi noutaa kilpailukeskuksen infosta. Vuokrakorttia voi käyttää sekä 
henkilökohtaisessa kilpailussa että viestissä. 

Henkilökohtaisen kilpailun Emit-numeroiden muutoksista tulee ilmoittaa 
torstai-iltaan 7.10.2021 mennessä osoitteeseen timoharju@kymp.net 

Viestin Emit-numeroita ei ilmoiteta ilmoittautumispalvelussa. Samaa Emit-
korttia voi käyttää vain kerran saman päivän aikana. 

Viestikilpailun juoksujärjestykset on ilmoitettava pe 8.10.2021 klo 18:00 
ilmoittautumispalvelun kautta. Jälki-ilmoittautumisia otetaan vastaan 
ainoastaan kuntien yhdistelmäjoukkueilta. 

Kilpailumaksut 
▪ Osanottomaksu henkilökohtaisessa kilpailussa on 16 € /kilpailija 
▪ Osanottomaksu viestissä on 28 € /joukkue 
▪ Emit-vuokra on 5 € /kortti. Palauttamattomasta tai vaurioituneesta 

emit-kortista veloitetaan 75 €. 

Ruokailu- ja majoitusmaksut 
▪ Aamu- ja iltapala: ennakkoon ostettuna 5 €/ ateria, tai 6 €/ ateria 

erikseen kisapäivänä ostettuna 
▪ Lounas ja päivällinen: ennakkoon ostettuna 9,50 € /ateria, tai 11 

€/ ateria erikseen kisapäivänä ostettuna 
▪ Ateriapaketti 1: ennakkoon ostettuna 40 € (sis. 2 aamupalaa, 2 

iltapalaa, 2 lounasta ja 1 päivällinen) 
▪ Ateriapaketti 2: ennakkoon ostettuna 34 € (sis. 1 aamupala, 1 

iltapala, 2 lounasta ja 1 päivällinen) 
▪ Matkaeväspaketti 5 € kpl (ei kuulu ateriapakettiin), ostettava 

ennakkoon 
▪ Koulumajoitusmaksu 10 €/henkilö/yö 

Maksujen suoritus 

http://www.hiihdonystavat.net/kll/


Kaikki maksut on suoritettava ilmoittautumisen yhteydessä 
ilmoittautumispalvelusta saatavalla viitenumerolla Vehkalahden Veikkojen 
tilille FI38 5506 0020 0042 79. 

Kaikkien kunnan osanotto- ruokailu ja koulumajoitusmaksujen on oltava 
todistetusti maksettuja ennen kilpailua tai osanotto-oikeus evätään. 

Opastus ja pysäköinti 
Tapahtumakeskus on Ruissalon liikunta-, urheilu- ja koulukeskus, osoite 
Ruissalontie 12, Hamina. Täällä tapahtuu kaikki ruokailut ja majoittuminen. 

Opastus tapahtumakeskukseen etelästä VT26/Vanhan Viipurintien 
kiertoliittymä sekä pohjoisesta VT26/Suokalliontien kiertoliittymä. 
Molemmista ajoaika on n. 5 min. 

Kilpailukeskukset 
Kilpailukeskuksia on kaksi, henkilökohtaiselle kilpailulle ja viestille 
kummallekin omansa. 

Henkilökohtaisen kilpailun kilpailukeskus sijaitsee kävelyetäisyydellä 
tapahtumakeskuksesta, etäisyys enintään 1,2 km.  

Viestin kilpailukeskus sijaitsee tapahtumakeskuksen välittömässä 
läheisyydessä. 

Lähdöt 
Henkilökohtaisessa kilpailussa ensimmäinen lähtö on perjantaina 
8.10.2021 klo 12:00. 

▪ Lähtö 1 alustavasti 1,6 km 
▪ Lähtö 2 alustavasti 0,8 km 

Matkat lähtöihin tarkennetaan kilpailuohjeissa. 

Viestikilpailun lähdöt ovat kilpailukeskuksesta lauantaina 9.10.2021 
porrastetusti klo 10:00 alkaen.  

Kilpailukartta ja leimaus 
Kartta on päivitetty 07/2021. Käyräväli 5 m, Tulostus 08/2021. Kartta on 
muovikotelossa. 

Henkilökohtaisessa kilpailussa RR / TR sekä H/D 12 -sarjoissa kartan 
mittakaava on 1:7500, muissa sarjoissa 1:10 000. Kartan koko on A5 tai 
A4. 



Viestikilpailussa mittakaava on RR- ja TR-radoilla 1:7500, muilla 1: 10 000. 
Kartan koko A5 tai A4. 

Emit-leimaus kaikissa sarjoissa. 

Pukeutuminen ja pesu 
Peseytymismahdollisuus on tapahtumakeskuksessa sijaitsevilla 
liikuntahallilla ja jäähallilla. 

Majoitus ja ruokailut 
Päämajoituskouluna toimiva Vehkalahden koulu sijaitsee 
tapahtumakeskuksessa. Lisätiloja majoitukselle on saatu viereisestä 
alakoulusta , liikuntahallista sekä 2 km:n päässä olevasta toisesta 
liikuntahallista. Majoituskapasiteetin lisäyksellä on pyritty saamaan 
majoittuminen mahdollisimman väljäksi. 
Aamiainen, iltapala ja päivällinen tarjoillaan majoituskoululla, missä jaetaan 
myös ennakolta tilatut matkaeväät. Kilpailukeskuksissa ei ole ruokailua 
mutta on takeaway-ravintola. 

Info 
Infon aukioloajat löytyvät kilpailujen nettisivulta lähempänä kilpailua.  
Infon sähköposti: eeta.lonka@vehkalahdenveikot.fi  

Tiedustelut ennen kilpailua myös: anniina.heikkinen@vehkalahdenveikot.fi . 

Palkintojenjako ja kisadisko 
Sarjan parhaat palkitaan KLL:n mestaruusmitaleilla ja kunniapalkinnoin. 
Palkittavien määrät ja tavat selviävät kilpailuohjeista. 

Henkilökohtaisen kilpailun palkintojenjako suoritetaan 
tapahtumakeskuksessa kilpailun jälkeen iltapäivällä. 

Viestin palkintojenjako tapahtuu kilpailukeskuksessa lauantaina 9.10. 
tulosten selvittyä. 

Kisadiskoa ei järjestetä koronatilanteesta johtuen.  

Lähtöajat ja tulokset 
Henkilökohtaisen kilpailun lähtöajat ja kilpailun tulokset julkaistaan 
osoitteessa www.vehkalahdenveikot.fi ja tulokset myös Koululiikuntaliiton 
sivulla kisojen jälkeen. 

Vakuutus 
Koululiikuntaliitto on vakuuttanut kilpailijat OP-Pohjolassa kilpailujen ajaksi. 

https://www.vehkalahdenveikot.fi/kll2021/wp-content/uploads/sites/4/2021/08/Vehkalahden-koulu-1.jpg
http://www.vehkalahdenveikot.fi/


Kuvaus 
Kilpailut ovat julkisia tapahtumia, joista järjestäjä tekee julkaistavaa 
mediasisältöä. 

Toimihenkilöt 
Kilpailunjohtaja Annika Takanen, p. 040 527 
1666,  annika.takanen@vehkalahdenveikot.fi 
Pääsihteeri Anniina Heikkinen, p. 050 385 
2453, anniina.heikkinen@vehkalahdenveikot.fi    
Ratamestarit Simo Suutari, Jenna Niinisalo (henkilökohtainen kilpailu), 
Ari Heinola (viestit) 

Ratavalvoja Visa Sippu (Inkeroisten Terho) 
Tulospalvelu Timo Harju, p. 044 565 1983, timoharju@kymp.net    
TA Pauli Nokelainen (Keuruun Kisailijat), p. 040 706 
1344,  pauli.nokelainen@gmail.com 
KLL vastuuhenkilö Terho Tomperi, p. 050 551 
42498,  terho.tomperi@kll.fi       
Tervetuloa Haminaan! Vehkalahden Veikot 
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