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1. MAAVE:n normi HL1221 (Oltermannin hiihdon säännöt 1.1.2016 lukien) 
2. MAAVESUUNNOS:n ak MM20836/30.9.2016 (Maavoimien vuosien 2017–2021 toiminta-

suunnitelma) 
3. PORPR:n ak ML20900/15.12.2016 (Porin prikaatin toimintakäsky 2017) 

 
 

OLTERMANNIN HIIHTO 2017 

Perinteinen 72. Oltermannin hiihto pidetään 8. – 9.3.2017 Pohjois-
Satakunnan ja Pirkanmaan alueella. Kilpailun johtaa Satakunnan tykis-
törykmentin komentaja everstiluutnantti Jarmo Kiikka. 

Oltermannin hiihto on Puolustusvoimien vanhin kilpailu, joka on järjes-
tetty yhtäjaksoisesti vuodesta 1951. Ensimmäisen kerran Oltermannin 
hiihto järjestettiin jo vuonna 1933. Kilpailun järjestäjinä ovat toimineet 3. 
divisioonan esikunta, Kaakkois-Suomen sotilasläänin esikunta, Itäisen 
maanpuolustusalueen esikunta, Itä-Suomen sotilasläänin esikunta ja 
viime vuonna Etelä-Savon aluetoimisto.  

Vuodesta 2014 alkaen Oltermannin hiihto on hiihdetty maavoimien 
joukko-osastojen ja reserviläispiirien välisenä kilpailuna. Kilpailu toteu-
tetaan kunnioittaen Oltermannin hiihdon alkuperäisiä perinteitä, joista 
tärkein on viestin tuominen Oltermannille. Oltermannina on Maavoimien 
apulaishenkilöstöpäällikkö, kenraalimajuri Petri Hulkko. 

1 JÄRJESTÄVÄ ORGANISAATIO 

 

Kilpailujen johtaja  EVL Jarmo Kiikka 

Kilpailun johtajan apulainen KAPT Jani Kauhajärvi 

Järjestelypäällikkö  KAPT Ilari Köykkä 

Kutsuvieraat  KAPT Juha Vartiamäki 

Lähdön- ja maalin johtaja YLIK Ville Linnovaara 

Huoltopäällikkö  LTN Ari Nurmenrinta 
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Majoitus- ja huoltopalvelut YLIL Jani Laine 

- majoitusvalvonta 1, maasto  YLIL Marko Heikkilä 
- majoitusvalvonta 2, maasto YLIK Aleksi Forsberg 
- majoitusvalvonta 3, maasto VÄÄP Jaakko Vainionpää 
- majoitusvalvonta 4, maasto YLIL Jussi Tunkkari 
- majoitusvalvonta 5, maasto VÄÄP Pauli Mantila 

  

KH - vääpeli  YLIL Kimmo Mäkinen 

Reserviläisten huolto  KAPT Seppo Tolppi 

Turvallisuusupseeri  KAPT Raine Lauhanen 

Tulospalvelu  YLIL Tuomo Kuntola 

Tulospalvelu (GPS, emit) INSYLIL Mika Iisakkala 

Kilpailutoimiston johtaja  KAPT Kari Nenonen 

Kilpailutoimisto (aseet)   YLIL Mika Koponen 

Kilpailutoimisto  VAHTIM Antti Annala 

Kilpailutoimisto  SIHT Paula Lahdenranta 

Tietotekniikka- ja viestijärjestelyt INSKAPT Markus Iisakkala 

Kuuluttaja   MAJ (evp) Pertti Manninen 

Ratamestarit  SOTMEST (res) Harri Mehto 

   KAPT (evp) Petteri Vuorinen 

Ratamestari (OCAD)  EVL (evp) Raimo Hannukainen 

Opastus   YLIK Aleksi Forsberg 

Kuljetusupseeri  KAPT Jukka Lehtinen 

Tiedottaja   SIHT Merja Hämäläinen 

Lääkintähuollon johtaja   YLIL Jani Vienola 

- Lääkintähuolto   4xRES 

 

2 OSALLISTUMINEN 

Hiihtoon osallistuvat ensimmäisen viiteasiakirjan mukaisesti Maavoimi-
en varusmieskoulutusta antavat joukko-osastot (A-sarja). Lisäksi A-
sarjaan kutsutaan edustusjoukkueet Ilmavoimista, Merivoimista, Raja-
vartiolaitoksesta ja Maanpuolustuskorkeakoulun opiskelijoista. Palkatun 
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henkilöstön osalta kilpailu toteutetaan komennuksena. A-sarjaan osal-
listuu maksimissaan 12 joukkuetta. 

B-sarjaan kutsutaan reserviläisjoukkueet kaikista maakunnista, pl. Ah-
venanmaa sekä logistiikkalaitokselta henkilökuntajoukkue.  Reserviläis-
joukkueiden kokoamisesta vastaavat kunkin alueen aluetoimistot. Re-
serviläisten osalta kilpailu on kolme (3) vuorokautta kestävä kertaushar-
joitus (KH). Kertausharjoitustapahtumasta on erillinen ohje asiakirjan 
liitteenä (LIITE1). B-sarjaan osallistuu maksimissaan 19 joukkuetta. 

3 JOUKKUEIDEN KOKOONPANOT 

A-sarjan joukkue muodostuu palkatusta henkilöstöstä ja varusmiehistä. 
Joukkueen kokoonpano on seuraava: 

 johtaja (upseeri) 

 varajohtaja (opistoupseeri tai aliupseeri) 

 huoltaja (palkattuun henkilöstöön kuuluva henkilö tai varusmies) 

 10 varusmieshiihtäjää, joista yksi on nimetty varamieheksi 

 2 ajoneuvon kuljettajaa (varusmies). 

 

B-sarjan reserviläispiirin joukkue muodostuu reserviläisistä. Joukkueen 
kokoonpano on seuraava: 

 johtaja (reservin upseeri) 

 varajohtaja (reservin aliupseeri) 

 huoltaja (reserviläinen) 

 10 reserviläishiihtäjää, joista yksi on nimetty varamieheksi 

 2 ajoneuvon kuljettajaa (varusmies tai ajoluvallinen reserviläinen). 

Reserviläisjoukkueen kuljettajina voivat toimia varusmiehet tai ajoluval-
liset reserviläiset. 

4 VARUSTUS 

Oltermannin hiihtoon osallistuvat joukkueet (A- ja B-sarja) vastaavat it-
se joukkueen henkilökohtaisen ja joukkokohtaisen kilpailuvarustuksen 
varaamisesta pl. aseet jotka järjestäjät varaavat joukkueille. 

Henkilökohtainen kilpailuvarustus on seuraava (pakollinen): 

 palveluskäytössä oleva SA-lumipuku 

o lumipuvun alla käytettävä vaatetus on vapaa 
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 palveluskäytössä olevat SA-kumisaappaat / SA-varsikengät 

 palveluskäytössä oleva SA-pipo 

 palveluskäytössä olevat SA-sukset 16 paria (ei kokeilumalli) 

o siviilimallisten suksien ja sauvojen käyttö on kielletty ml. reitin 
tiedusteluvaihe 

 palveluskäytössä olevat SA-sauvat 16 paria 

 palveluskäytössä olevat kantasiteet 

 

Pakollinen joukkuekohtainen kilpailuvarustus on seuraava: 

 kaksi rynnäkkökivääriä kahdella kantohihnalla varustettuna (järjes-
täjä varaa aseet joukkueille). 

o hihnoihin ei saa kiinnittää pehmikkeitä 

o hihnojen kiinnityksen aseeseen voi varmistaa teippauksin 

 viestikotelo 

 4 kappaletta 25 metriä pitkiä turvaköysiä jäiden ylitysten tiedustelua 
varten. 

 heijastavat turvaliivit kaikille joukkueen jäsenille tiedustelu- ja kilpai-
luvaihetta varten (A-sarja punainen ja B-sarja keltainen). 

 otsalamput kilpailua varten 

 järjestäjän jakamat kilpailunumerot 

 matkapuhelin kaikilla viestinviejillä  

 muonitus vuorokaudeksi (A- sarja ml. LOGL) 

 joukkueen varaamat henkilöpakettiautot (2) peräkärryineen 

 ajoneuvon tankkaukseen tarvittava luottokortti (vast.). 

 

Palkintojenjakotilaisuudessa henkilökohtainen varustus on seuraava: 

 maastopuku M05 talvipäähineellä  

 takki, pakkassään M05 

 varsikengät 

 mustat nahkasormikkaat. 

 

Lisäksi joukkueiden tulee varata retkikeittimet ja sytytysnesteet.
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5 KILPAILUN KULKU 

Oltermannin hiihto toteutetaan kaksiosaisena takaa-ajokilpailuna, jossa 
kilpailun ensimmäisessä osassa jokaisen joukkueen on käytettävä 4 - 5 
hiihtoparia. Ensimmäisen osan viimeisen parin jälkeen tullaan 
välimaaliin. 

Toinen osa alkaa seuraavan päivän aamuna, jolloin joukkueista on jäl-
jellä joko yksi hiihtopari ja ankkuri tai pelkästään ankkuri, joka tuo yksi-
nään viestin maaliin.  

Varamiestä saa käyttää kilpailun suorittamiseen ainoastaan kilpailun 
johtajan luvalla. 

Kaikki tunnin sisällä välimaaliin saapuneet joukkueet lähtevät takaa-ajo-
osuuteen kilpailun ensimmäisellä osalla syntyneillä aikaeroilla. 

Ensimmäisellä osalla yli tunnin kärjelle jääneet joukkueet lähetetään 
yhteislähtönä liikkeelle 60 minuuttia siitä kun ensimmäinen joukkue on 
lähtenyt takaa-ajo-osuudelle. 

Teknisten apuvälineiden käyttö viestinviejien ohjaamiseen on ehdotto-
masti kiellettyä. Puhelinta saa käyttää vain terveyttä uhkaavassa hätäti-
lanteessa.  

Kilpailun kokonaismatka on 70 - 90 kilometriä. 

6 JOUKKUEIDEN ILMOITTAMINEN KILPAILUUN 

Reserviläisjoukkueiden ilmoittamisesta kilpailuun vastaavat ko. alueen 
aluetoimistot. Lisäksi tehdään LIITE 1 mukaiset toimenpiteet AVT-
OPJO järjestelmään. 

Joukkueet ilmoitetaan kilpailuun 10.2.2017 mennessä PVAH- asiakirjal-
la, joka liitetään asiaan 2606/2016. Jakelua ei tarvita. Mikäli joukkue 
tarvitsee majoituksen jo 6.3., tulee majoitus varata em. asiakirjalla ma-
joittujamäärineen. Ilmoituspohja on liitetiedostona (LIITE 2). 

7 RUOKAILUT 

A-sarjan (ml. B - sarjan logistiikkalaitoksen joukkue) joukkueilla on 
mahdollisuus tilata seuraavat ruokailut varuskuntaravintola Falkonetis-
ta.  

 tiistai 7.3. lounas, päivällinen ja iltapala 

 keskiviikko 8.3. aamupala, lounas, päivällinen ja iltapala 

 Muut ruokailut em. kilpailujoukkueet järjestävät omatoimisesti. 
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Sitovat, laskutusperusteiset, ilmoitukset ruokailuvahvuuksineen ilmoite-
taan liitetiedoston (LIITE 2) pohjaan. Kilpailujoukkueita laskutetaan jäl-
kikäteen joukkueiden ilmoittamaan verkkolaskutusosoitteisiin.  

B-sarjan reserviläisjoukkueille järjestäjä varaa ruokailut varuskuntara-
vintola Falkonetista: 

 tiistai 7.3. päivällinen ja iltapala 

 keskiviikko 8.3. aamupala  

Keskiviikko 8.3. lounaasta torstain aamupalaan B-sarjan reserviläis-
joukkueet ovat järjestäjän varaamilla retkimuonilla. 

Järjestäjä tarjoaa kaikille kilpailujoukkueille 9.3. lounaan.  

8 KARTAT 

Järjestäjä varaa kaikille joukkueille kilpailukartat. 

Joukkueet varaavat käyttöönsä kilpailualueen operatiivisen kartan mit-
takaavaltaan 1:250 000 (karttalehti GT4). 

9 AJONEUVOT 

Kilpailujoukkueet tuovat mukanaan kilpailussa käytettävät ajoneuvot 
(kaksi henkilöpakettiautoa peräkärryineen / joukkue).  

10 VIESTI OLTERMANNILLE 

Hiihtoon osallistuvat joukkueet laativat viestin Oltermannille A5 kokoi-
selle kartongille. Joukkueen ankkuri lukee viestin välittömästi maaliin 
saapumisen jälkeen.  

11 KOKOONTUMINEN 

Kilpailun kokoontumispaikkana on Porin prikaatin Niinisalon toimipiste 
sairaalatie 6, 38841 Niinisalo. 

Kilpailutoimisto on avoinna 7.3.2017 klo 12.00 alkaen.  

Joukkueet voivat halutessaan majoittua Niinisaloon kilpailua edeltävänä 
iltana (6.3.), jonne on saavuttava klo 21.00 mennessä.  

Joukkueiden johtajat ja reitinsuunnittelussa tarvitsemansa apulainen 
kokoontuvat kilpailupuhutteluun 7.3.2017 klo 20.45. Kilpailupuhuttelu 
alkaa klo 21.00. Kilpailupuhuttelu pidetään 2.SATTR:n luokassa raken-
nus 2. 

Kilpailupuhutteluun tullessaan joukkueenjohtajien on jätettävä joukku-
eensa lopullinen kokoonpano, aseiden numerot (2 kpl), ajoneuvojen (2 
kpl+ 2 pv) ja puhelimen numerot kilpailutoimistoon.  
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12 KUTSUVIERAAT JA KILPAILUN SEURAAMINEN 

Porin prikaatin esikunta vastaa vieraiden kutsumisesta seuraamaan kil-
pailua. Porin prikaati vastaa kutsuvierastilaisuuden järjestelyistä. 

Joukko-osastojen komentajat ja aluetoimistojen päälliköt ovat kilpailun 
kutsuvieraita. 1. viiteasiakirjan mukaisesti A-sarjaan osallistuvien jouk-
ko-osaston komentajia tai sijaisia edellytetään osallistumaan kilpailun 
seuraamiseen työtehtävien niin salliessa. Komentajien ja aluetoimisto-
jen päälliköiden seurueeseen voi kuulua enintään viisi heidän kunkin 
kutsumaa vierasta. Kutsuvieraat voivat seurata kilpailun kulkua lähdös-
sä sekä maalissa. Joukko-osastojen kutsuvieraiden lukumäärä, sekä 
nimilista ilmoitetaan Outlook-viestillä kapteeni Juha Vartiamäelle 
23.2.2017 mennessä. Kilpailun järjestäjä varaa kutsuvieraille kasarmi-
majoituksen. 

Kutsuvieraiden vastaanotto alkaa kahvilla ja informaatiotilaisuudella ra-
vintola Falkonetissa 8.3.2107 klo 2000.   

Kilpailun lähtö tapahtuu 8.3.2017 klo 2100.   

Kutsuvieraille tarjotaan iltapala ja mahdollisuus kilpailun seuraamiseen.  

13 SOITTOTOIMINTA 

Maaliintulon ja palkintojenjakotilaisuuden soitoista 9.3.2017 vastaa Lai-
vaston soittokunta komentajanaan musiikkikomentajakapteeni Petri 
Junna.  

14 OLTERMANNIN PIENOISSAUVA 

Joukko-osastojen ja aluetoimistojen on ilmoitettava joukkueen ilmoitta-
misen yhteydessä niiden henkilöiden nimet, joille tulee vuonna 2017 
kymmenen (10) osallistumiskertaa täyteen kilpailijana, huoltajana tai 
järjestelytehtävissä. Ilmoituksessa tulee olla eriteltynä osallistumisvuo-
det, sotilasarvo ja nimi. 

15 MAKSULIIKENNE 

Kilpailuun osallistumisesta aiheutuvista kustannuksista niihin oikeute-
tuille vastaa A-sarjan (ml B-sarjan Logistiikkakeskuksen joukkue) osal-
listuva joukko-osasto. B-sarjan reserviläiskustannuksista vastaa Porin 
prikaati. 

Porin prikaati maksaa kilpailusta kertyvät haittatyökorvaukset järjeste-
lyorganisaation osalta. Oltermanniin liittyviin laskuihin tulee ehdotto-
masti merkitä seuraavat tiedot: 
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15.1 Henkilökunnan haittatyökorvaukset 

- Tulosyksikkö 9410020 
- Rahasto 1917 
- PRR-osa W.PORPROLTERMANNI 
- Toimintoalue 3700 

15.2 Reserviläisten kertausharjoitus 

- Tulosyksikkö 9410020 
- Rahasto 1917 
- PRR-osa W.PORPROLTERMANNIKH 
- Toimintoalue 4200 

15.3 Kilpailuun liittyvät hankinnat 

- Tulosyksikkö 9410020 
- Rahasto 1917 
- Toimintoalue 3700 
- PRR-osa C.PORPR13421 

 

16 MUUTA 

Kilpailun säännöt ja muut ohjeet ovat 1. viiteasiakirjassa. 

Pohjois-Karjalan reserviläispiiriä ja Kainuun prikaatia pyydetään toimit-
tamaan Oltermannin kiertopalkinnot ilmoittautumisen yhteydessä kilpai-
lutoimistoon.  

Porin prikaati vastaa tapahtuman viestinnästä. Maavoimien tiedottaja 
tukee Porin prikaatia erikseen sovittavalla tavalla. 

Kilpailujoukkueet voivat halutessaan varata internet -yhteydellä toimivat 
tietokoneet reitinsuunnittelun apuvälineeksi sekä kilpailun kulun seu-
raamiseen. 

Kilpailuvalmisteluja Porin prikaatissa hoitaa kapteeni Ilari Köykkä (puh 
0299 443 277). 

Kilpailuvalmisteluja Lounais-Suomen aluetoimistossa hoitavat kapteeni 
Seppo Tolppi (puh 0299 480 111) sekä yliluutnantti Kimmo Mäkinen 
(puh 0299 480 115). 

Kilpailun valvojana toimivat MAAVE:sta kapteeni Heikki Nousiainen 
(puh 0299 410 178) ja varalla kapteeni  Marko Haapiainen (puh 0299 
410 166). 
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Prikaatin komentaja 
Eversti Arto-Pekka Nurminen 
 
 
Satakunnan tykistörykmentin komentaja 
Everstiluutnantti Jarmo Kiikka 
 
 

 
Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu. 

 
 
LIITTEET LIITE 1 Perusteet KH- tapahtumasta ja reserviläisen käskyttäminen 

              harjoitukseen alle 3 kk:n määräajan 
LIITE 2 Ilmoittautumislomake 
 

 
JAKELU MAAVE 

MAAV aluetoimistot 
KAIPR 
KARPR 
PSPR 
PORPR 
KAARTJR 
JPR 
UTJR 
MAASK 
MPKK 
MERIVE 
ILMAVE 
PVLOGLE kirjaajat 
Rajavartiolaitoksen Esikunta 

 
TIEDOKSI  
 


