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PUOLUSTUSVOIMIEN ARVOKKAIMMAT KIERTOPALKINNOT 

 
Puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen joukko-osastoilla on kilpailtavanaan erittäin arvokas 
kiertopalkintokokoelma. Kiertopalkintoja ovat lahjoittaneet mm tasavallan Presidentit C G E Mannerheim, 
P E Svinhufvud, K Kallio, U  Kekkonen, M Koivisto ja M Ahtisaari. Lisäksi kiertopalkintoja ovat 
luovuttaneet maamme maaherrat, monet puolustusvoimien komentajat, yhdistykset, liikelaitokset sekä 
yksityiset henkilöt. 
 
Arvokkaiden kiertopalkintojen tehtävänä on korostaa mestaruuskilpailujen arvoa. Kiertopalkinnot 
joukkuepalkintoina muodostavat konkreettisia tavoitteita ja lisäävät yhteishenkeä joukko-osastojen 
urheilutoiminnassa. 
 
Tavoitelluimpia kiertopalkintoja ovat useamman kilpailun perusteella ratkeavat ja ikuisesti kiertävät 
kiertopalkinnot. Tällaisia kiertopalkintoja ovat: 
 
Presidentti Urho Kekkosen kiertopalkinto:  Hopeapokaali 

 
Tasavallan presidentti lahjoitti kiertopalkinnon v 1978. Kiertopalkinnon saa vuodeksi haltuunsa se 
joukko-osasto, jonka yleismestaruuspisteiden yhteismäärä on suurin, kun otetaan huomioon ammunnan, 
hiihdon ja suunnistuksen sotilas-SM-kilpailut. 
Vuonna 2017 palkinnon voitti Kainuun Prikaati (13. voitto). 
 
Presidentti Kyösti Kallion kiertopalkinto: Hopeapokaali 

 
Tasavallan presidentti lahjoitti kiertopalkinnon v 1939. Kiertopalkinnon saa vuodeksi haltuunsa se 
joukko-osasto, jonka järjestyssijojen summa on pienin, kun lasketaan yhteen hiihtopartiokilpailun, 
ammunnan Parolan Kilpi-kilpailun ja suunnistuspartiokilpailun sijaluvut. 
Vuonna 2017 palkinnon voitti Kainuun Prikaati (6. voitto) 
 
Presidentti P E Svinhufvudin kiertopalkinto: Hopeapokaali 

 
Tasavallan presidentti lahjoitti kiertopalkinnon Helsingin Suojeluskuntapiirin aliupseerikerholle 1932. 
Suomen Reservialiupseeriliitto lahjoitti palkinnon puolustusvoimille 1974. Kiertopalkinnon saa vuodeksi 
haltuunsa se joukko-osasto, jonka järjestyssijojen summa on pienin, kun lasketaan yhteen hiihto- ja 
suunnistuspartiokilpailut.  
Vuonna 2017 palkinnon voitti Porin prikaati (8. voitto) 

 
Presidentti Mauno Koiviston kiertopalkinto: Hopeapokaali  
 
Presidentti Koivisto lahjoitti palkinnon v 1983. Palkinnosta kilpailtiin vuoteen 2001 saakka 
partiosuunnistuksessa. Vuoteen 2010 saakka kiertopalkinnosta kilpailtiin partiohiihdon, 
partiosuunnistuksen, maastojuoksun joukkuekilpailun sekä Parolan Kilpi-kilpailun yhteissijalukujen 
perusteella. Vuodesta 2011 palkinnosta kilpaillaan sotilashenkilökunnan rynnäkkökivääriampumahiihdon, 
rynnäkkökiväärin maastoammunnan ja ampumamestaruuskilpailujen rynnäkkökiväärin joukkuekilpailun 
perusteella. Vuodesta 2015 maastoammunnan joukkuekilpailu poistui laskennasta. 
 Vuonna 2017 palkinnon voitti Jääkäriprikaati (1.voitto) 
 
Presidentti Martti Ahtisaaren kiertopalkinto:  Hopeapokaali 
 
Tasavallan Presidentti Martti Ahtisaari luovutti palkinnon v 2000. Kiertopalkinnon saa vuodeksi haltuunsa 
se joukko-osasto, jonka järjestyssijojen summa on pienin, kun lasketaan yhteen ampumasuunnistuksen, 
maastoammunnan ja sotilas-5-ottelun joukkuekilpailujen sijaluvut. Vuodesta 2015 maastoammunta 
poistui laskennasta. 
Vuonna 2017 palkinnon voitti Kainuun Prikaati (10.voitto) 


