
KOULULAISTEN MAAKUNTAVIESTI 
 
Viestin taustajärjestöt: 
Viestin järjestäjäorganisaationa toimii Keski-Pohjanmaan Hiihto ry 
(KePHi). Lisäksi viestin taustalla toimivat KLL:n Keski-Pohjanmaan ja Oulun Eteläinen 
piirit, Keski-Pohjanmaan Liikunta, Keski-Pohjanmaan Liitto sekä Sanomalehti 
Keskipohjanmaa. Viesti järjestetään yhteistyössä alueen kuntien ja hiihtoseurojen kanssa. 
Viesti on tarkoitettu peruskoulun ala- ja yläkoulun oppilaille. 
 

VIESTIN SÄÄNNÖT: Päivitetty vuonna 2015 
 

1 
KUNTIEN JA HIIHTÄJIEN OSALLISTUMISOIKEUDET VIESTIIN 
 
Viestissä kilpaillaan kuntakohtaisilla joukkueilla yhdessä sarjassa. Kunnilla voi olla mukana 
useampia joukkueita. Viestiin ovat oikeutetut osallistumaan Keski-Pohjanmaan 
Maakuntaviestin kunnat (26) sekä KLL:n Oulun Eteläisen alueen kunnat (9): Alavieska, 
Haapajärvi, Halsua, Himanka, Kalajoki, Kannus, Kaustinen, Kinnula, Kokkola, Kruunupyy, 
Kälviä, Lestijärvi, Lohtaja, Luoto, Nivala, Pedersöre, Perho, Pietarsaari, Pyhäjärvi, 
Reisjärvi, Sievi, Toholampi, Ullava, Uusikaarlepyy, Veteli ja Ylivieska sekä 
Haapavesi, Kärsämäki, Merijärvi, Oulainen, Pattijoki, Pyhäjoki, Raahe, Siikajoki ja Vihanti 
Yhteensä 35 kuntaa. 
 
Koululaisten maakuntaviestissä hiihdetään vanhan kuntajaon mukaisella joukkuejaolla, 
ainakin vuosina 2010 - 2013. Tällöin noudatetaan yhtenäistä käytäntöä molemmissa 
maakuntaviesteissä. Hiihtäjät edustavat viestissä kotikuntaansa samalla tavalla kuin 
aikuisten viestissäkin. Koulupaikkakunta ei siis määrää edustusoikeutta. 
 

2 
VIESTIN HIIHTOTAPA 
Viestin hiihtotapa vaihtelee vuosittain. Parillisina vuosina se on 
vapaa (V) ja parittomina vuosina perinteinen (P). 
 

3 
VIESTIN AJANKOHTA 
Viesti järjestetään maaliskuun puolessa välissä joko viikolla 11 tai 12. 
Keski-Pohjanmaan Hiihto ry:n hallitus määrää anomusten käsittelyn yhteydessä viestin 
ajankohdan. 
 

4 
VIESTIN JÄRJESTÄMISOIKEUDET 
Viestin järjestämisoikeutta haetaan Keski-Pohjanmaan Hiihto ry:ltä vuosittain toukokuun 
15. päivään mennessä. Järjestämispaikkakuntaa pyritään vaihtelemaan vuosittain KLL:n 
Keski-Pohjanmaan ja Oulun Eteläisen piirin alueella. 
Viestin järjestelyoikeuksia voivat hakea ao. kunta yhdessä hiihtoseuran tai -seurojen 
kanssa. 
 



5 
VIESTIJOUKKUEEN KOKOONPANO JA OSUUSPITUUDET 
 
1. osuus     Pojat   Yläaste   7-9 lk  (täyttää kilpailuvuonna 14 -16 v.)   n. 4 km 
2. osuus Tytöt  Yläaste   5-8 lk   (täyttää kilpailuvuonna 12 -15 v.)   n. 3 km 
3. osuus Pojat   Ala-aste  1-4 lk     (täyttää kilpailuvuonna   8 -11 v.)   n. 2 km 
4.osuus Tytöt   Ala-aste 1-4 lk  (täyttää kilpailuvuonna   8 -11 v.)   n. 2 km 
5. osuus Pojat   Ala-aste  3-6 lk  (täyttää kilpailuvuonna 10 -13 v.)   n. 2 km 
6. osuus Tytöt   Ala-aste  3-6 lk    (täyttää kilpailuvuonna 10 -13 v.)   n. 2 km 
7. osuus Pojat   Yläaste  5-8 lk    (täyttää kilpailuvuonna 12 -15 v.)   n. 3 km 
8. osuus Tytöt    Yläaste    7-9 lk  (täyttää kilpailuvuonna 14 -16 v. )  n. 3 km 
 
HUOM! 
3.-6.luokkien osuuksilla nuorempi voi hiihtää vanhempien osuuksilla, mikäli matka ei ylitä 
normaalia kilpailumatkaa. Tytöt voivat hiihtää tarvittaessa poikien osuuksia aikuisten 
viestin malliin. Yksi alakoululainen (3.-4.lk tyttö tai poika) saa hiihtää 2. tai 7. osuuden. 
(uudistus) 
 

6 
ILMOITTAUTUMISET JA OSALLISTUMISMAKSUT 
 
Ilmoittautumiset ja osallistumismaksut osoitetaan järjestävään kuntaan 
kilpailukutsun osoittaman aikataulun mukaisesti. Helmikuun loppuun 
mennessä ilmoitetaan joukkuemäärät ja maksetaan osallistumismaksut. Keski-
Pohjanmaan Hiihdon hallitus vahvistaa vuosittain joukkueiden osallistumismaksut. Nyt ne 
ovat 100 €/ joukkue ja toinen joukkue samasta kunnasta 80 €. Maksulla katetaan 
kilpailijoiden ja huoltajien (2/joukkue) ruokailuun ja huoltoon liittyvät kustannukset. 
Maksulla katetaan myös palkinnoista aiheutuvia kuluja mm. KLL-mitalit. Keski-
Pohjanmaan Hiihto ry perii kilpailun järjestäjiltä vuosittain lupamaksun, joka määräytyy 
joukkueiden määrän mukaan. Maksu on 10 € (I-joukkue) tai 8 €/joukkue (muut joukkueet). 
 

7 
PALKITSEMINEN 
 
Viestissä palkitaan kolme (3) parasta joukkuetta Sanomalehti Keskipohjanmaan 
lahjoittamin joukkuepalkinnoin (pokaali + mitalit joukkueen jäsenille) sekä osuuksittain 
kuusi (6) parasta KLL-mitalein. Voittajajoukkue saa lisäksi kiinnityksen kiertopalkintoon ja 
omakseen sen pienoismallin. Kiertopalkinnosta kilpaillaan viiden vuoden ajan. Pisteet 
määräytyvät osallistuvien joukkueiden määrän mukaan siten, että voittajajoukkue saa 
pisteitä joukkuemäärän mukaan, toiseksi sijoittunut yhden pisteen vähemmän jne. 
Järjestävä kunta ja seurat voivat lisäksi arpoa joukkueiden kesken muita palkintoja. 

8 
VIESTIN TUOMARINEUVOSTO 
 
Viestin sääntöjen noudattamista valvoo viestiin nimetty tuomarineuvosto. Viestin 
tuomarineuvosto koostuu KePHi:n nimeämästä Teknisestä asiantuntijasta (TD), kilpailun 
johtajasta, KLL:n piirien edustajista ja Maakuntaliiton edustajasta sekä KePHi:n 



Nuorisovaliokunnan edustajasta.  
 

9 
VIESTIN KEHITTÄMINEN 
 
Viestin kehittämisestä vastaa Keski-Pohjanmaan Hiihdon nuorisovaliokunta yhdessä 
KLL:n piirien edustajien kanssa. 
Piiri laatii kilpailua järjestäville kunnille tietopaketin, joka on apuna viestijärjestelyjä 
suunniteltaessa ja järjestettäessä. Tämä on päivitetty myös vuonna 2013. 
 
 
Lisätietoja: Keski-Pohjanmaan Liikunnan toimistosta. 
Osoite: Mannerheiminaukio 7, 67100 KOKKOLA 
Kokkolasta 0440-916 080 tai toimisto@kepli.fi. 
tai Keski-Pohjanmaan Hiihdon kotisivuilta os. www.kephi.com 


