
OHJEITA  

KOULUVIESTIKARNEVAALI 16.9.2021 KAARLEN KENTÄLLÄ 

 

Tapahtuma on tällä kertaa vain vaasalaiskouluille, koronatilanteesta johtuen. Aamupäivällä klo 10.00 – 
11.30 kisaavat alakoululaiset (sarjat 1-4 lk ja 5-6 lk) ja iltapäivällä klo 12 – 13.30 yläkoululaisten sekä toisen 
asteen sarjat. Kaikille neljälle sarjalle on tapahtumassa vain yksi laji eli Sukkulaviesti 16 x 80 m (joukkueessa 
8 tyttöä ja 8 poikaa). 

Ilmoittautuminen 

Ilmoittautuminen tapahtuu lähettämällä sähköpostilla informaatio mihin sarjaan joukkue ilmoitetaan, 
joukkueen nimi (esim. Länsimetsän koulu II) sekä sen kokoonpano (ensin tyttöjen nimet peräkkäin, sitten 
poikien) osoitteeseen riitta.paajarvi@edu.vaasa.fi viimeistään maanantaina 13.9. klo 18.00 mennessä. 

Tapahtumaan tulo 

Pääkatsomon takana olevalle parkkipaikalle voi saapua pyörillä, kävellen ja busseilla. Bussit tulevat 
parkkipaikalle Korkeamäen puoleisesta päästä, jättävät koululaiset parkkipaikalla ja siirtyvät 
liikenneohjauksen mukaisesti busseille varatuille paikoille. 

Parkkipaikalta koulut siirtyvät ennalta ilmoitettuja reittejä ja portteja käyttäen pääkatsomoon jokaiselle 
koululle erikseen rajatulle alueelle. Tarkempi informaatio tulee, kun ilmoittautuminen on päättynyt. 

HUOM. Pukuhuoneet eivät ole käytössä! 

Vessat: Pääkatsomon vessat ovat käytössä. 

Sukkulaviesti 

Toimitsijat noutavat vuorossa olevat joukkueet katsomosta ja kuljettavat heidät nurmikolle omille 
lähtöradoilleen, tytöt toiseen päähän ja pojat toiseen. Lähtöpaikalla odotetaan jonoissa, suoritusvuorossa 
oleva siirtyy vuorollaan vaihtokepin kohdalle. Vaihto tapahtuu käsikosketuksella kepin takaa. 

Finaalijuoksu 

Sukkulaviestin jokaisesta erästä valitaan tietty määrä joukkueita nk. Finaalijuoksuun, jossa ratkaistaan 
lopulliset sijoitukset. Finaaliin pääsevien joukkueiden määrä riippuu sarjan joukkueiden määrästä. Tarkat 
lukumäärät ilmoitetaan ilmoittautumisen päätyttyä. 

Finaaliin päässeet joukkueet kuulutetaan ja lisäksi tieto laitetaan ilmoitustaululle näkyviin. 

Koulujen nimet juoksussa 

Joukkueella tulee olla yhtenäinen väritys (esim. liivit), ja rinnassa tulee olla koulun nimi riittävän selvästi 
näkyvillä, samoin joukkueen numero, jos samasta koulusta on samassa sarjassa useampi joukkue. 
Joukkueen viimeisellä juoksijalla tulee lisäksi lukea rinnassa sana ANKKURI. 

Palkintojen jako 

Finaalissa kolme parasta joukkuetta palkitaan mitalein Finaali-juoksujen jälkeen. 

 

 



Turvallisuus 

Sukkulaviestissä vaihto tapahtuu käsiläpsyllä vaihtokepin takaa. Juoksija voi laittaa käsineet käteensä niin 
halutessaan. Jokaisella radalla on myös desinfiointipulloja radan molemmissa päissä. Opettajan tulee 
huolehtia, että tieto käsien desinfioinnista ennen ja jälkeen juoksun on kaikilla koulun joukkueen 
viestinviejillä. 
 

 


