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1. Maavoimien vuosien 2017 - 2021 toimintasuunnitelma (MM20836/30.9.2016)
2. Sotilaiden SM-kilpailujen PEHENKOS Pv:n kilpailutoiminnan sääntökirja (HH1105/8.12.2011, päivitetty 2014)
3. Koulutus Rajavartiolaitoksessa 2017 (RVLDno/2015/2739)

SUUNNISTUKSEN SOTILAIDEN SM-KILPAILUT VUONNA 2017

1. Yleistä
Kaakkois- Suomen rajavartiosto (K-SR) ja Raja- ja merivartiokoulu (RMVK) jär-
jestävät yhteistoiminnassa Suunnistuksen sotilaiden Suomenmestaruuskilpailut 
Imatralla Immolassa 5.-7.9.2017. Kilpailujen johtajana toimii evl Jaakko Olli/K-
SR, henkilökohtaisen kilpailun johtajana toimii Raimo Väisänen/SK Vuoksi ja 
partiokilpailun johtajana toimii evl Hannu Kärhä/RMVK.

Henkilökohtaisessa kilpailussa kilpailevat myös Päällystöliitto ja Aliupseeriliitto 
omista mestaruuksistaan.

Henkilökohtainen kilpailu järjestetään Muuramäen alueella Puumalassa. Kilpai-
lun teknisestä toteutuksesta vastaa suunnistusseura SK Vuoksi, ratamestarina
Kosti Paunonen.

Partiokilpailu järjestetään Imatran lähialueella.

2. Säännöt
Kilpailuissa noudatetaan sotilaiden Suomenmestaruuskilpailujen (PE-HENKOS 
puolustusvoimien kilpailutoiminnan sääntökirja HH1105/8.12.2011, päivitetty 
2014) ja Suomen suunnistusliiton sääntöjä sekä järjestäjien antamia ohjeita ja 
määräyksiä.

Henkilökohtaisen kilpailun alue on asetettu harjoitus- ja kilpailukieltoon, kielto 
päättyy 5.9.2016. Harjoitus- ja kilpailukieltoalue on julkaistu SSL:n karttarekiste-
rissä sekä kilpailujen internet-sivuilla http://www.raja.fi/smsuunnistus2017.

Partiosuunnistuksessa ml. kohdistukset käytetään järjestäjän varaamia patruu-
noita (467 - 0041 JVA 0316 PATRUUNA 7.62, S309-LU/RK, KVKK, HERM 
PAKK, ERÄ VPT 80588). Patruunat luovutetaan kilpailijoille ampumapaikalla.

Partiosuunnistuksessa käytetään selkäreppua m05 tst pieni (nimike 476–9693). 
Rajavartiolaitoksen esikunnan Materiaaliyksikön Eteläinen palvelualue jakaa re-
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put ainoastaan reserviläisille. Reserviläisten tarvitsema materiaali on kuitatta-
vissa Immolassa Eteläisen palvelualueen varusvarastolta.

Järjestäjä on saanut luvan seuraaviin poikkeamiin säännöistä:
1. Kaakkois-Suomen rajavartioston, Raja- ja merivartiokoulun ja Rajavartiolai-

toksen esikunnan Immolaan sijoitettujen toimipisteiden henkilökunnasta voi-
vat osallistua henkilökohtaiseen kilpailuun ne, jotka eivät ole olleet mukana
kilpailujen valmisteluissa ja heillä on kilpailuun sama lähtökohta muiden kil-
pailijoiden kanssa (ei maastotuntemusta tai maastokäyntejä kilpailualueella 
muita kilpailijoita enempää).

2. Immolan esikunta-alueella työskentelevä henkilöstö ei saa osallistua par-
tiokilpailuun. Kaakkois-Suomen rajavartioston muiden toimipisteiden henki-
löstöstä kootut partiot voivat osallistua partiokilpailun B-sarjaan.

3. Kilpailuiden ohjelma

Maanantai 4.9.

klo 15.00 alkaen Majoitus valmiina Immolassa/Päivärannassa

Tiistai 5.9.

klo 10.00 - 15.00 Kilpailutoimisto avoinna
Kilpailukeskus Muuramäki, Puumala

klo 11.00 Joukkueiden johtajien kokous
Kilpailukeskus Muuramäki, Puumala

klo 11.30 Kilpailujen avaus ja kilpailuvala
Kilpailukeskus Muuramäki, Puumala

klo 12.00 alkaen Henkilökohtainen kilpailu

klo 15.00 alkaen Palkintojen jako (alustava aika)
Kilpailukeskus Muuramäki, Puumala

klo 17.00 - 21.00 Kilpailutoimisto (Immola) avoinna
Erikoisrajajääkärikomppanian luokka

Keskiviikko 6.9.

klo 7.00 - 21.00 Kilpailutoimisto avoinna
Erikoisrajajääkärikomppanian luokka

klo 8.00 alkaen Aseiden kohdistus ja käsikranaatin heiton harjoittelu

klo 16.30 Partiokilpailun puhuttelu
Erikoisrajajääkärikomppanian auditorio

klo 21.00 alkaen Partiokilpailun yöosuus
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~ klo 21.30 alkaen Partiokilpailun yöosuuden seuranta (viimeisen partion
poistuttua varuskunnasta)
Erikoisrajajääkärikomppanian auditorio

Torstai 7.9.

klo 7.00 - 16.00 Kilpailutoimisto avoinna
Erikoisrajajääkärikomppanian luokka

klo 8.00 alkaen Partiokilpailun päiväosuus

klo 14.00 alkaen Palkintojen jako ja kilpailujen päättäjäiset
Immolan Rajasotilaskoti

4. Ilmoittautuminen

Reserviläispartiot ilmoittautuvat kilpailuihin reserviläisurheiluliiton piirinsä kautta. 
Jokaisesta ResUL:n piiristä voi osallistua 1-2 partiota. Reserviläisten ilmoittau-
tumiset tulee lähettää Kaakkois-Suomen rajavartiostoon sähköpostitse osoittee-
seen kaakkoissuomenrajavartiosto@raja.fi torstaina 10.8.2017 klo 16.00 
mennessä tämän käskyn liitteenä olevalla ilmoittautumislomakkeella.

Ilmoittautumisen jälkeen Kaakkois-Suomen aluetoimisto lähettää reserviläisille 
PVVEH kutsun osallistumisesta kilpailuun 6.-7.9.2017.

Puolustusvoimien joukko-osastot (vast.), Rajavartiolaitoksen hallintoyksiköt se-
kä Päällystö- ja Aliupseeriliiton EVP - yhdistykset ilmoittautuvat torstain 
24.8.2017 kuluessa sähköpostitse osoitteeseen kaakkoissuomenrajavartios-
to@raja.fi tämän käskyn liitteenä olevalla ilmoittautumislomakkeella.

Em. ilmoittautumislomake tulee olla täydellisesti täytettynä ml. ruokailut sekä 
majoitustarpeet.

Palveluksessa olevat Päällystö- ja Aliupseeriliiton kilpailijat ilmoittautuvat jouk-
ko-osaston (vast.) ilmoittautumisen yhteydessä (HUOM, muistakaa ilmoittaa 
edustamanne yhdistyksen nimi).

Jälki-ilmoittautumisia ei hyväksytä.

Kilpailijat, jotka osallistuvat henkilökohtaiseen kilpailuun varaavat omat EMIT -
kilpailukortit ja ilmoittavat niiden numerot ilmoittautumisen yhteydessä. Järjestä-
jältä on rajallinen mahdollisuus lainata kilpailukortteja.

Raja- ja merivartiokoulu varaa partiokilpailussa käytettävät EMIT - kilpailukortit 
kaikkien partioiden käyttöön.

5. Tuomarineuvosto

PE:n edustaja LitM Jouni Ilomäki
Järjestäjien edustaja Evl Jaakko Olli (henk. koht.)

Evl Hannu Kärhä (partio)
Kilpailujoukkueiden edustaja valitaan joukkueenjohtajien 

mailto:kaakkoissuomenrajavartiosto@raja.fi
mailto:kaakkoissuomenrajavartiosto@raja.fi
mailto:kaakkoissuomenrajavartiosto@raja.fi
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kokouksessa 5.9.
Kilpailun valvoja (ei äänioikeutta) Kapt Marko Haapiainen
Sihteeri (ei äänioikeutta) Kapt Veijo Immonen

6. Majoitus

Kilpailijat majoitetaan pääasiassa Raja- ja merivartiokoulun tiloihin Immolassa
sekä tarvittaessa myös Imatran seurakunnan Päivärannan kurssikeskuksessa 
noin 3 km etäisyydellä Immolasta. Myös kutsuvierailla ja seuraajilla on mahdol-
lisuus majoittua Immolassa.

Partiokilpailussa kilpailevat majoittuvat piilotukikohdassa.

7. Aseiden säilytys

Kilpailujoukkueiden johtajat vastaavat joukkueidensa varusmiesten ja henkilö-
kunnan aseiden asianmukaisesta säilytyksestä. Kilpailujoukkueet varaavat lukit-
tavat aseiden säilytyslaatikot.

Henkilökohtaisen kilpailun kilpailupaikalle järjestäjä varaa mahdollisuuden asei-
den säilytykseen lukitussa paikassa, jossa joukkueiden aseet tulee säilyttää 
henkilökohtaisen kilpailun aikana. 

Immolassa aseiden säilyttämiseen järjestäjä varaa lukittavan tilan, jossa jouk-
kueiden aseet tulee säilyttää joukkueiden mukaansa varaamissa laatikoissa
muuna kuin harjoittelun ja kilpailun aikana.

Rynnäkkökiväärien ennakkotarkastusta ei järjestetä. Joukkueet vastaavat ryn-
näkkökiväärien sääntöjen mukaisuudesta. Järjestäjä tarkastaa aseet partiokil-
pailun maalissa pistokokein.

8. Pysäköinti

Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu järjestäjän osoittamalle paikoitusalueelle Ra-
ja- ja merivartiokoulun takapihalla oppilaiden pysäköintialueella. 

9. Muonitus

9.1.Tilaaminen

Kaikki joukko-osastot ml. Rajavartiolaitoksen hallintoyksiköt tilaavat ruokailunsa 
tarvittavine erikoisruokavalioineen ja matkaeväineen ilmoittautumislomakkeella
muiden ilmoittautumistietojen yhteydessä.

9.2.Henkilökohtainen kilpailu

Kilpailupaikalle ei ole sen sijainnista johtuen järjestetty henkilökunnalle mahdol-
lisuutta ruokailuun.
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Varusmiehille on henkilökohtaisen kilpailun kilpailukeskukseen mahdollisuus va-
rata järjestäjän toimittamat lounaspussit. Lounaspussit tilataan muonituksen ti-
laamisen yhteydessä.

Kilpailun jälkeen henkilökunnalla on mahdollisuus maksulliseen päivällisruokai-
luun tilapäisruokalassa Immolan Upseerikerholla.

Varusmieskilpailijat ruokailevat samoin tilapäisruokalassa Immolan Upseeriker-
holla.

9.3.Partiokilpailu

Henkilökunnalle on mahdollisuus maksulliseen ruokailuun tilapäisruokalassa 
Immolan Upseerikerholla. Päivittäiset ruokailuajat ilmoitetaan kilpailuohjeessa.

Varusmieskilpailijat ruokailevat samoin tilapäisruokalassa Immolan Upseeriker-
holla.

Partiosuunnistuskilpailun kilpailijoille on varattuna yökilpailun päätyttyä vahven-
nettu yöpala sekä aamupala ennen päiväkilpailua piilotukikohtaan.

9.4.Reserviläiset

Vapaaehtoiseen kertausharjoituksen osallistuville reserviläisille tarjotaan mää-
räysten mukainen muonitus. Reserviläispartioiden huoltajille muonitusta ei tarjo-
ta. He voivat ruokailla tilapäisruokalassa Immolassa maksua vastaan (huom. ti-
laus!).

Kaakkois-Suomen rajavartiosto ilmoittaa reserviläisten muonavahvuudet 
RVLE:n Materiaaliyksikön Immolan ruokalaan ennakkoilmoittautumisten perus-
teella.

10.Kuljetukset

10.1. Henkilökohtainen kilpailu

Kilpailijoille ei järjestetä kuljetusta kilpailukeskukseen. Kilpailukeskukseen on 
opastus kantatieltä 62.

Siirtyminen Muuramäen alueelta Puumalasta Immolaan toteutetaan kilpailu-
joukkueiden omilla ajoneuvoilla. Opastus Immolaan on järjestetty kantatieltä 62 
sekä Ruokolahden liittymästä valtatieltä 6. 

10.2. Partiokilpailu

Kilpailujoukkueet käyttävät omia ajoneuvoja siirtymiseen majoituksesta ampu-
maradalle kohdistusammuntaan sekä käsikranaatin heittoharjoitteluun. Opastus
ampumaradalle ilmenee käsiohjelmasta.

Kilpailujoukkueet siirtyvät partiokilpailun yöosuuden lähtöalueelle kilpailuorgani-
saation järjestämällä kuljetuksella käsiohjelman aikataulun mukaisesti.
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Kilpailujoukkueiden johtajat ja huoltajat voivat siirtyä seuraamaan kilpailua omil-
la ajoneuvoillaan partiokilpailun maalialueelle.

Partiokilpailun maalista on järjestetty kuljetus Immolaan. Omien ajoneuvojen 
käyttö on sallittua.

11.Peseytyminen

Henkilökohtaisen kilpailun kilpailukeskuksessa ei ole peseytymismahdollisuutta. 
Peseytymis- ja saunomismahdollisuus kilpailun jälkeen on järjestetty Immolassa
koulutus- ja huoltorakennuksessa.

Partiokilpailun yöosuuden jälkeen piilotukikohdassa on peseytymismahdolli-
suus. Kilpailun jälkeen peseytymis- ja saunomismahdollisuus on järjestetty Im-
molan koulutus- ja huoltorakennuksessa.

12.Lääkintähuolto

Erikoisrajajääkärikomppanian terveysasemalla on lääkärin ja kenttäsairaanhoi-
tajan vastaanotot päivittäin klo 6.00 – 7.00.

Lääkintähuollossa tukeudutaan pääosin Honkaharjun terveysasemaan.

Laajempaa sairaanhoitoa vaativissa onnettomuustilanteissa tukeudutaan joko 
Honkaharjun terveysasemaan Imatralla tai Etelä-Karjalan Keskussairaalaan 
Lappeenrannassa.

Vakavissa onnettomuustilanteissa tukeudutaan hätäkeskuksen hätänumeroon 
112.

Kilpailupaikoilla päivystää kenttäsairaanhoitaja maastosairasautolla.

13.Varustus

Kilpailujoukkueet esiintyvät kilpailupäivinä sotilaspuvussa tai joukko-osaston 
(vast.) yhtenäisessä urheilu- tai edustusasussa ja kilpailusuorituksen aikana 
sääntöjen mukaisessa varustuksessa.

Avajaisissa ja henkilökohtaisen kilpailun palkintojenjakotilaisuudessa kilpailijat 
esiintyvät sotilaspuvussa tai joukko-osaston (vast.) yhtenäisessä edustusasus-
sa. Toimitsijat käyttävät kaikissa tilaisuuksissa Rajavartiolaitoksen operatiivista 
asua tai maastopukua m05.

Partiokilpailun palkintojenjakotilaisuudessa kilpailijat ja toimitsijat käyttävät 
maastopukua m05 tai muuta virkapukua. Reserviläisillä tulee olla siisti urhei-
luasu tai vast.

Kaikilla kilpailutapahtumaan osallistuvilla on oltava mukanaan henkilö- tai va-
rusmieskortti, joka on pidettävä näkyvillä Immolan alueella liikuttaessa.
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Kilpailutoimisto jakaa nimiluettelon K-SR:n Johtokeskukselle kilpailuihin tulevis-
ta ulkopuolisista henkilöistä ja he pääsevät kulkemaan alueen porteista todistet-
tuaan henkilöllisyytensä johtokeskusvalvojalle.

14.Avajaiset, palkintojen jako ja päättäjäiset

Avajaiset pidetään 5.9.2017 klo 11.30 Muuramäen kilpailukeskuksessa, Puuma-
lassa. Paikalla olevat kilpailijat ja toimitsijat järjestäytyvät joukko-osastoittain ti-
laisuutta varten.

Avajaisten ohjelma
 ilmoittaminen
 Kaakkois-Suomen rajavartioston edustajan tervehdys ja kilpailujen avaus
 kilpailuvalan vannominen

Henkilökohtaisen kilpailun palkintojenjako on Muuramäen kilpailukeskuksessa 
5.9. iltapäivällä kilpailun päätyttyä.

Partiokilpailun ja kaikkien jaettavien kiertopalkintojen palkintojenjako sekä kilpai-
lujen päättäjäiset pidetään 7.9.2017 Immolan Rajasotilaskodissa klo 14.00 al-
kaen.

Päättäjäisten ohjelma
 ilmoittaminen 
 palkintojenjako
 kilpailujen päättäminen
 kahvit

15.Kutsuvieraat

Jakelussa mainittujen esikuntien ja joukko-osastojen (vast.) komentajat tai hei-
dän edustajansa ovat tervetulleita seuraamaan henkilökohtaista kilpailua 
5.9.2017 Puumalaan ja partiokilpailua 6.- 7.9.2017 Immolaan.

Ennakkoilmoittautumiset seuraajista on lähetettävä sähköpostilla kapt Veijo 
Immoselle (veijo.immonen@raja.fi) sekä kapt Jyrki Kaleniukselle
(jyrki.kalenius@raja.fi) 26.8.2017 kuluessa. Partiokilpailua seuraamaan tuleville 
joukko-osaston komentajille lähetetään erillinen ohjelma.

16.Seuranta

Henkilökohtaisen sekä partiokilpailun seuranta toteutetaan GPS -
seurantajärjestelmän avulla. 

Henkilökohtaisen kilpailun kilpailukeskukseen Muuramäkeen on järjestetty seu-
rantataso. 

Partiokilpailun seurantaan on järjestetty mahdollisuus kilpailun alettua 6.9. Im-
molassa Erikoisrajajääkärikomppanian auditoriossa. Kilpailu on seurattavissa 
internetissä reaaliajassa tai jälkikäteen palveluntuottajan sivuilla osoitteessa
http://www.gpsseuranta.net/index.php?sivu=t kautta. 

http://www.gpsseuranta.net/index.php?sivu=t
mailto:jyrki.kalenius@raja.fi
mailto:veijo.immonen@raja.fi
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Linkit henkilökohtaisen sekä partiokilpailun tuloksiin löytyvät kilpailujen aikana 
Kaakkois-Suomen rajavartioston nettisivuilta
http://www.raja.fi/smsuunnistus2017.

17.Suunnistajan kauppa

Suunnistajan Kauppa palvelee 5.9.2017 klo 10.00 - 16.00 Muuramäen kilpailu-
keskuksessa Puumalassa sekä 6.9.2017 klo 9.00 - 18.00 Immolassa Erikoisra-
jajääkärikomppanian edessä.

18.Tiedottaminen

Kilpailujen tiedottamisesta vastaa kilpailujen johtaja evl Jaakko Olli apunaan ltn 
(res) Juho Maijanen, K-SR:n tiedotussihteeri Mervi Vainikkala-Ranta (puh. 0295 
422 060) sekä RMVK:n tiedotussihteeri Sari Ahvonen (0295 429 036).

Kilpailusta tiedotetaan Rajavartiolaitoksen nettisivuilla
http://www.raja.fi/smsuunnistus2017.

19.Muut asiat

Joukko-osastoja (vast.), joilla on hallussaan suunnistuksen sotilaiden SM-
kilpailuissa jaettuja kiertopalkintoja, pyydetään palauttamaan ne kaiverrettuina 
kilpailutoimistoon Immolassa viimeistään 6.9.2017.

Rajavartioston komentaja
Eversti Ismo Kurki

Toimistopäällikkö
Everstiluutnantti Esa Veikkanen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Rajavartiolaitos 22.06.2017 klo 
09:47. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

LIITTEET 1. Ilmoittautumislomake

JAKELU MERIVE
ILMAVE
MAAVE
PVLOGLE
MERIV joukko-osastot
MAAV joukko-osastot
ILMAV joukko-osastot
MPKK
PVJJK
MAAVE HENKOS
PE ja alaiset laitokset
PE KANSLIA
PVPALVK
PLM kirjaamo

http://www.raja.fi/smsuunnistus2017
http://www.raja.fi/smsuunnistus2017
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RVLE
VLLV
P-KR
KR
SLMV
LSMV
LR
KARPR KASALTSTO
Päällystöliitto ry.
Aliupseeriliitto ry.
Reserviläisurheiluliitto ry.
Päällystöliiton EVP-yhdistys ry.

TIEDOKSI K-SRE
RMVK
Heikki Nousiainen, Ilmasotakoulu Koulutuskeskus
Marko Haapiainen, Maavoimien esikunta Henkilöstöosasto
Jouni Leppäsaajo


