SUUNNISTUKSEN SOTILAIDEN
SUOMENMESTARUUSKILPAILUT
2019
Panssariprikaati 2.-5.9.2019

Hyvät sotilassuunnistajat,
Panssariprikaati on useiden aselajien ja toimialojen keskittymä. Meidän ehkä näkyvin
päivittäinen rooli on asevelvollisten kouluttajana ja kasvattajana, sekä tämän myötä sodan
ajan joukkojen tuottajana. Prikaati on myös osa puolustusvoimien ja maavoimien
valmiutta. Näissä tehtävässä meidät mitataan ja arvioidaan joka päivä.
Panssariprikaati on Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen aluetoimistojensa kautta
merkittävä maakunnallinen asevelvollisuusasioiden ja maanpuolustustyön yhteen sovittaja.
Lakisääteisten tehtäviemme ohella vaalimme ja ylläpidämme maanpuolustustahtoa koko
vastuualueellamme, neljän maakunnan alueella.
Suunnistuskilpailuissa korostuvat fyysinen kunto, suunnistustaito ja henkinen kantti. Kaikki
mainitut asiat ovat keskeisiä ominaisuuksia sotilaille. Te osallistujat olette näiden taitojen
avainosaajia. On hienoa, että te osaltanne edistätte tällä tavoin sotilaallisten taitojen
kehittämistä.
Hyvät suunnistajat, tervetuloa kilpailemaan Hämeeseen vuoden 2019 mestaruuksista.
Kisajärjestäjien ja kaikkien osallistujien yhteinen panos tekevät taatusti tästäkin
tapahtumasta hienon kokemuksen meille kaikille.
Toivotan kaikille osanottajille onnistumisia rehdissä kilpailuhengessä. Paras voittakoon!
Tero Ylitalo
Eversti
Panssariprikaatin komentaja

KILPAILUN JOHTAJAN TERVEHDYS
Arvoisat kilpailijat, joukkueet ja järjestelyorganisaatio.
Toivotan teidät tervetulleeksi Panssariprikaatin
järjestelyvastuulla oleviin vuoden 2019 suunnistuksen
sotilaiden Suomenmestaruuskilpailuihin. Minulla on
kunnia johtaa perinteisen sotilaslajin mestaruuskilpailuja.
Kilpailu järjestetään Hattulan ja Hämeenlinnan.
Ensimmäistä kertaa sotilaat ja urheilijat eivät näillä alueilla
esiinny. Sotilaat ovat kuuluneet satoja vuosia Hattulan ja
Hämeenlinnan katukuvaan. Olympiaurheilijat olivat
pääosassa Hämeenlinnassa vuonna 1952, jolloin
kaupunki toimi Helsingin rinnalla kisojen toisena
virallisena kisakaupunkina. Parolannummi vastaavasti sai
kunnian olla Olympiatulen reitillä. Tuolloin Olympiatuli
saatettiin varuskunnan muodostaman kunniakujan läpi
kohti Hämeenlinnaa ja Helsinkiä.
Parolannummi on tuttu paikka myös sotilassuunnistajille,
puolustusvoimien mestaruudet
on useaan kertaan ratkaistu täällä Hämeen sydämessä.
Tämän vuoden kilpailukeskus on Parolann ummen
kasarmialueella ja varsinaiset kilpailut järjestetään pääasiassa Panssariprikaatin lähiharjoitusalueilla tai niiden tuntumassa. Tämän vuoden kilpailun erikoisuutena on KOULUTUS
2020 liittyvä varusmiesten partiotaitokilpailu, joka järjestetään tämänmuotoisena ensimmäistä
kertaa.
Panssariprikaatin järjestelyorganisaatio on kevään ja kesän aikana viritellyt itseään
kisavalmiuteen. Se tulee tekemään parhaansa kilpailujen onnistumiseksi.
Järjestelyorganisaatio saa arvokasta tukea Hauhon Sisun sekä Hämeenlinnan Tarmon
suunnistusjaoksilta. Kiitän etukäteen kaikkia järjestelyorganisaation jäseniä - olette jo
tähän mennessä tehneet kovasti työtä kilpailuiden eteen – uskon, että kisat toteutetaan
kunnialla loppuun asti. Toivon, että kilpailujärjestelyt vastaavat myös joukkueiden ja
kilpailijoiden odotuksia. Kilpailijoilta toivon rehtiä kilpailumieltä ja rastien löytämisen
riemua.
Panssarimiesten perinteitä kunnioittaen totean: ISKE ja MURRA
Hyvä henkisiä ja menestyksellistä kilpailuja toivottaen,
Kilpailun johtaja
Panssariprikaatin esikuntapäällikkö
Everstiluutnantti Kimmo Hartikainen

SUUNNISTUKSEN SOTILAS SM-KILPAILUIDEN 3.-5.9.2019 VALVOJAN LAUSUNTO
Henkilökohtainen kilpailu 3.9.2019
Kilpailu järjestetään osaksi samassa maastoissa, jossa kilpailtiin SM-yösuunnistukset
vuonna 2018.
Kilpailumaasto on kaksijakoinen. Maaston eteläosaa hallitsee suot ja tiheiköt, kun taas
maaston pohjoisosa on upeata männikkökangasta. Pohjoisosassa näkyvyys on hyvää,
mutta supat hidastavat kilpailuvauhtia hieman. Kilpailualue on metsäautoteiden halkomaa.
Kartta on selkeälukuinen ja päivitys on paikkansa pitävä. Ratamestari on mielestäni
onnistunut ratasuunnittelussa hyvin.
Maastossa liikkuneena mieleen jäi miellyttävä suunnistuskokemus hienossa maastossa.
Partiokilpailu 4.-5.9.2019
Partiokilpailun yön maasto on supikkoista kangasmaasto, jossa on ulkoilualueen ajouria ja
polkuja reilusti, näitä partion kannattaa hyödyntää reitinjakoa suunnitellessa.
Kilpailualueella on kiellettyjä piha-, pelto- tai hevostila-alueita, joille kilpailijoilla ei ole
asiaa.
Partiokilpailun päivä maasto on taajaman lähialuetta, jossa on runsaasti teitä, polkuja ja
latupohjia. Maaston kulkukelpoisuus ei ole yhtä hyvää kuin partion yö maasto, paikoin
maasto on jopa yllättävän rehevää. Kilpailualueella on kiellettyjä piha-alueita ja peltoja,
joille kilpailijoilla ei ole asiaa.
Karttana kilpailussa on yöllä 1:10 000 ja päivällä 1:20 000 mittakaavaan tulostettu
maastokartta, joka on päivitetty vuonna 2019. Kartan päivitys on mielestäni maastokartan
tarkkuudella täydennetty ja pääpaino on ollut avoimissa alueissa, sekä tie- ja
polkuverkostossa.
Partiokilpailujen rastipisteet ovat selkeitä ja rastien lähimaasto on kartan mukainen.
Toivon kaikille kilpailijoille haasteita ja onnistumisen elämyksiä, niin henkilökohtaiseen
kuin partiokilpailuun.
Kilpailun valvoja Kapteeni Marko Haapiainen

TEHTÄVÄ
Kilpailun johtaja
		Evl Kimmo Hartikainen 		
0299 442102
Kilpailun johtajan apulainen
		Maj Tatu Pulkkinen 			0299 442130
Tekninen johtaja
		
Kapt Mika Hakala 			
0299 442744
Kilpailujen valvoja
		
Kapt Marko Haapiainen 		
0299 410166
PE:n edustaja
		
Kapt Heikki Nousiainen 		
0299 410178
Kilpailutoimisto
		
Vääp Pasi Suvisola 			
0299 442745
Tulospalvelu
		
Kapt Vesa-Matti Nieminen 		
0299 442137
Huoltopäällikkö
		
Ylil Lassi Salo 			
0299 442820
Huolto / Muonitus
		
Kapt Ville-Veikko Honkamäki
0299 442639
Lääkintähuolto
		
Ksh Jutta Sarakangas 		
0299 576421
Kasarmimajoitus
		Yliv Ari Lehtinen 			0299 442382
Kuljetus- ja turvallisuusupseeri
		
Ylil Ilkka Keränen 			
0299 442941

TUOMARINEUVOSTO
PE:n edustaja Kapt Heikki Nousiainen 0299 410178
Järjestäjän edustaja Maj Tatu Pulkkinen 0299 442130
Kilpailuiden valvoja Kapt Marko Haapiainen 0299 410166
Sihteeri (ei äänioikeutta) Vääp Pasi Suvisola 0299 442745
Kilpailujoukkueiden edustaja valitaan 3.9.2019

KILPAILUIDEN OHJELMA
Maanantai 2.9.2019
15.00 Majoitus valmiina
12.00 - 20.00 Kilpailutoimisto avoinna
Tiistai 3.9.
08.30 - 21.00 Kilpailutoimisto avoinna
11.00 - 17.00 INFO -piste avoinna 		
11.30 Joukkueiden johtajien kokous 		
11.50 Kilpailujen avaus ja kilpailuvala 		
12.00 alkaen Henkilökohtainen kilpailu
19.00 Palkintojen jako 				
19.30 Partiotaitokilpailun puhuttelu		

Kilpailukeskus, Tuulos
Kilpailukeskus, Tuulos
Kilpailukeskus, Tuulos
Vaakunasali, Parolannummi
Vaakunasali, Parolannummi

Keskiviikko 4.9.
07.30 - 21.00 Kilpailutoimisto avoinna
08.30 - 16.30 Kohdistusammunta 		
Parolannummi
08.30 - 16.30 Käsikranaatin heittoharjoittelu
08.30 - Partiotaitokilpailu				Parolannummi
10.00 - Reserviläisten ilmoittautuminen
		vapaaehtoiseen harjoitukseen 		Parolannummi
11.00 - Partio ilmoittautuminen
15.00 - Partiotaitokilpailun palkintojen jako
17.00 - Partiokilpailun puhuttelu 			
Vaakunasali
20.00 - Siirtyminen partiokilpailun yöosuudelle
21.00 - Partiokilpailun yöosuus, B-sarja
21.30 - Partiokilpailun yöosuus, C-sarja
22.00 - Partiokilpailun yöosuus, A-sarja
Torstai 5.9.
07.00 - 16.00 Kilpailutoimisto avoinna
08.00 alkaen Partiokilpailun päiväosuus
14.30 - 15.00 Palkintojen jako ja kilpailujen
			päättäjäiset				Vaakunasali
16.00 Reserviläisten kotiuttaminen 		
Parolannummi.

SÄÄNNÖT
Kilpailuissa noudatetaan seuraavia sääntöjä:
- Sotilaiden Suomenmestaruuskilpailujen (PEHENKOS puolustusvoimien
kilpailutoiminnan sääntökirja HH1105/8.12.2011, päivitetty asiakirjalla 				
AK25769/19.12.2014, voimassa 1.1.2015 alkaen ja PEKOULOS asiakirjalla 			
AL6663/10.4.2015 päivitetyt kiertopalkintojen säännöt)
- Suomen Suunnistusliiton lajisäännöt 2017 (voimassa 13.12.2017 alkaen)
- Järjestäjien antamia ohjeita ja määräyksiä
Partiokilpailun rynnäkkökivääriammunnassa ja kohdistuksessa käytetään järjestäjien
ampumapaikoilla jakamia patruunoita. Patruunoiden latauserä on JVA 0316 467-0041,
eränumero vpt 80391. Kohdistuksessa jokaisella kilpailijalla on käytettävissä enintään 20
patruunaa.
KILPAILUTOIMISTO
Kilpailutoimisto perustetaan JTR:n (rak 146) luokkaan.
Toimisto on avoinna:
Maanantaina 2.9 klo 12.00 - 20.00
Tiistaina 3.9. klo 8.30 - 21.00
Keskiviikkona 4.9. klo 07.30 - 21.00
Torstaina 5.9. klo 07.00 - 16.00
Kilpailutoimisto toimii myös henkilökohtaisen kilpailun kilpailukeskuksessa
kilpailupäivänä.
Kilpailujoukkueiden johtajat ilmoittautuvat kilpailutoimistossa joukkueen saavuttua
varuskuntaan ja ilmoittavat joukkueidensa vahvuuden, sekä tarkastavat ilmoitettujen
kilpailijoiden henkilötiedot.
Joukko-osaston hallussa olevat kiertopalkinnot on toimitettava kilpailutoimistoon
puhdistettuna ja kaiverrettuna ilmoittautumisen yhteydessä.
Kilpailujoukkueiden johtajille järjestetään kilpailupuhuttelu henkilökohtaisen kilpailun
kilpailukeskuksessa 3.9. kello 11.30. Tuomarineuvosto kokoontuu puhuttelun jälkeen.
Ryhmäpartiokilpailun puhuttelu pidetään Panssariprikaatin Vaakunasalissa
(Sotilaskoti 2)
heti henkilökohtaisen kilpailun palkintojen jaon jälkeen 3.9. klo 19.30.
Kilpailutoimisto vastaa kilpailujoukkueiden komennusasiakirjojen käsittelystä.

AVAJAISET, PALKINTOJENJAOT JA PÄÄTTÄJÄISET
Avajaiset pidetään 3.9.2019 klo 11.50 kilpailukeskuksessa. Tilaisuuteen osallistuvat
paikalla olevat kilpailujoukkueet sekä osa toimitsijoista.
Avajaisten ohjelma
			- Joukkueiden ryhmittyminen
			
- Joukkojen ilmoittaminen kilpailun johtajalle
			
- Kilpailun johtajan tervehdys ja kilpailujen avaus
			- Kilpailuvalan vannominen
			- Tilaisuuden päättäminen
Palkintojenjaot
Henkilökohtaisen kilpailun palkintojenjako pidetään Parolannummella, Vaakunasalissa
3.9.2019 klo 19.00.
Partiosuunnistuksen palkintojen jako sekä kilpailujen päättäjäiset pidetään
Parolannummella,
Vaakunasalissa 5.9.2019 klo 14.30 alkaen seuraavalla ohjelmalla:
			- ilmoittaminen
			- palkintojenjako
			- kilpailujen päättäminen
			- kahvitarjoilu
Aliupseeriliitto pitää oman palkintojenjakotilaisuuden erikseen sovittavassa paikoissa ja
aikana. Päällystöliiton palkinnot jaetaan jälkikäteen päällystöliiton toimesta.
Avajaisissa, palkintojen jakotilaisuuksissa ja päättäjäisissä on
sotilashenkilökunnalla asuna
palveluspuku m/05 tai kevyt palveluspuku ja varusmiehillä lomapuku.

Partiotaitokilpailu
Kilpailujen yhteydessä kokeillaan varusmiesten partiotaitokilpailua.
Partiotaitokilpailu toteutetaan Parolannummen varuskunnan lähiharjoitusalueella. Varustuksena
kilpailussa partioilla on suunnistuksen partiokilpailun sääntöjen mukainen henkilökohtainen
varustus (pl. rynnäkkökivääri). Lähtö tapahtuu varuskunnan pääportin vieressä olevalta
esiintymislavalta.
Partio lähtee liikkeelle 3 minuutin aikaeroilla arvotussa lähtöjärjestyksessä ja suorittaa
kilpailun eri osiot: tiedusteluosio (partiosuunnistus), kokoontuminen ja pikamarssi maaliin johon
sisältyy käsikranaatin tarkkuusheitto ja ajoneuvon lastaaminen. Käsikranaatin
tarkkuusheiton ja lastaamisen jälkeen kilpaileva partio palauttaa käsikranaatit ja lastattavat
tavarat takaisin lähtötilanteen mukaiseen järjestykseen ennen kuin jatkavat matkaa. Eri osioiden
välissä ajanottoa ei katkaista. Ajanotto päättyy, kun partion viimeinen jäsen ylittää maaliviivan.
JOUKKUEENJOHTAJIEN JA PARTIONJOHTAJIEN KOKOUS
Joukkueenjohtajien kokous pidetään 3.9.2019 klo 11.30 kilpailukeskuksessa.
Ohjelma:
		

- kokouksen avaus

		- kilpailujen sihteerin asiat
		

- kilpailijoiden edustajan valitseminen tuomarineuvostoon

		

- lajikohtaiset ohjeet (tarkennukset käsiohjelmaan)

		

- huollon asiat

		

- muut asiat

Ryhmäpartio kilpailun puhuttelu pidetään 3.9.2019 klo 19.30 Parolannummella,
Vaakunasalissa välittömästi palkintojen jaon jälkeen.
Partionjohtajien puhuttelu pidetään 4.9.2019 klo 17.00 Parolannummella, Vaakunasalissa.
Kiertopalkinnot on palautettava kaiverrettuina kilpailutoimistoon 3.9.2019 klo 17.00 mennessä.

HUOLTO
Majoitus ja aseiden säilytys sekä ajoneuvojen pysäköinti
Kilpailujoukkueet majoitetaan JTR:n (rak 146) kasarmirakennukseen. Majoittuminen on
mahdollista 2.-5.9.2019. Majoitus on valmiina 2.9.2019 kello 15.00 alkaen.
Majoitukset ja vuodevaatteet on luovutettava majoitusvastaaville ennen kuin joukkueet
poistuvat varuskunnasta.
Kilpailijoiden aseet säilytetään majoitusrakennuksen asehuoneessa. Kilpailujoukkueen
johtaja määrittää kilpailutoimiston henkilökunnalle joukkueestansa henkilöt, jotka voivat noutaa
joukkueensa aseita asehuoneesta.
Ajoneuvojen pysäköintiin Parolannummella käytetään kasarmin alatykkipihaa. (opastus).
Muonitus
Ruokailut tapahtuvat Varuskuntaravintola Rubenissa. Ulko-ovilla on opastus henkilökunnalle,
varusmiehille, reserviläisille ja kadeteille.
Palkattu henkilöstö ruokailee henkilöstöruokalan linjastosta (pl iltapala). Kilpailijat maksavat
ruokailunsa itse linjaston päässä olevalla kassalla.
Varusmiehet, reserviläiset ja kadetit ruokailevat varusmieslinjastosta.
Joukko-osastot (pl RVL) tilaavat ruokailut ja matkamuonat WebMysli - järjestelmän kautta.
KILPAILIJOIDEN RUOKAILUAJAT VARUSKUNTARAVINTOLA RUBEN
Maanantai 2.9.2019
Päivällinen klo 16.00 - 18.00
Iltapala klo 19.00 - 20.00
Tiistai 3.9.2019
Aamupala klo 6.00 - 8.00
Lounas klo 10.30 - 13.00
Päivällinen klo 16.00 - 18.00
Iltapala klo 19.00 - 20.00
Keskiviikko 4.9.2019
Aamupala klo 6.00 - 8.00
Lounas klo 10.30 - 13.00
Päivällinen klo 16.00 - 18.00
Iltapala klo 19.00 - 20.00
Torstai 5.9.2019
Aamupala klo 6.00 - 8.00
Lounas klo 10.30 - 13.00
Päivällinen klo 16.00 - 18.00

Sotilaskoti
Sotilaskoti 1 on Parolannummella auki 08.30 - 15.00, 17.00 - 20.30.
Sotilaskoti 2 on Parolannummella auki 14.00 - 20.30
Sotilaskotiauto palvelee Tuuloksessa 3.9. kello 11.00–17.00 ja Hätilässä 5.9. kello 9.00 14.00.
Kuljetukset
Kilpailijoille ei järjestetä kuljetuksia järjestäjän toimesta kilpailukeskuksen pl. partiokilpailun
lähtöön. Kilpailujoukkueet vastaavat itse kaikista tarvittavista kuljetuksista kilpailujen aikana.
Opastus kilpailukeskuksiin alkaa varuskunnan pääportilta. Kilpailutoimistosta on saatavissa
ajo-ohjeet kilpailukeskuksiin.
Kilpailupaikoille on järjestetty opastukset seuraavasti:
Tuulos --> VT 10,
Hätilä --> VT 10 ja Etu-Hätiläntie risteyksestä,
Parolannummi -&gt; Parolannummentie ja Laguksentie risteyksestä.
Peseytyminen ja sauna
Peseytyminen on mahdollista majoituskasarmeissa ja Parolannummen saunoissa.
Lääkintähuolto
Lääkintähuollossa tukeudutaan varuskunnan terveysasemaan. Kilpailukeskuksissa päivystää
kenttäsairaanhoitaja / vast maastosairasautolla.
Vakavissa onnettomuustilanteissa tukeudutaan hätäkeskuksen hätänumeroon 112 ja KantaHämeen keskussairaalaan.
Varusmiesten osalta vastaanotto on järjestetty päivittäin varuskunnan terveysasemalle klo
07.00 alkaen.
Turvallisuus
Liikenneonnettomuuden sattuessa yhteys hätäkeskukseen 112 ja kilpailujen liikenneturvallisuusupseeriin ylil Ilkka Keräseen 0299442941.

Pukeutuminen
Kilpailujoukkueiden tulee esiintyä kilpailupäivinä sotilaspuvussa tai joukko-osaston (vast)
yhtenäisessä urheilu- tai edustusasussa ja kilpailusuorituksen aikana sääntöjen mukaisessa
varustuksessa.
Kaikilla kilpailutapahtumaan osallistuvilla on oltava mukanaan henkilö- tai varusmieskortti.
Kutsuvieraat
Kutsuvierasisäntänä toimii evl Kimmo Hartikainen. Joukko-osastojen (vast) komentajat
kutsutaan seuraamaan kilpailuja kilpailukäskyllä ja muut kutsuvieraat erillisen suunnitelman
mukaisesti.
Seuranta
Kilpailut ovat seurattavissa internetissä siten, että myös tulospalvelu pyritään toteuttamaan
reaaliaikaisena.
Viestintä
Kilpailujen viestinnästä vastaa Panssariprikaatin tiedottaja Kirsi Lehto (puh. 0299 442 414).
Kilpailuja voi seurata Puolustusvoimien verkkosivuilla
https://puolustusvoimat.fi/sotilasliikuntasekä Panssariprikaatin Facebook -sivustolla.
Henkilökohtaisen kilpailun kulkua voi seurata osoitteessa
http://www.hauhonsisu.fi/suunnistus/sot-sm-2019.
Kilpailuiden sosiaalisen median aihetunniste on #sotSMsuunnistus2019.

Muistiinpanoja:

