
SYYSLOMA - piiriohje    

Uutta ja vanhaa, uusille ja vanhoille! 

Tesoman Sinisiskot ry. ja Hämeen Partiopiiri ry toivottavat Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n samoajat, 
vaeltajat ja aikuiset tervetulleeksi kilpailemaan partiotaitojen suomenmestaruuksista Ylöjärvelle 6.-7.10.2012. 
Kilpailun nettisivut ovat osoitteessa: www.syysloma.partio.net 
 
Kilpailun nettisivuilla on erikseen huomioitu uudet kilpailuvartiot tarjoamalla kattavasti tietoa ja vinkkejä 
partiotaitokilpailuista. Toivomme piirien kannustavan myös uusia vartioita osallistumaan kilpailuun. 
 
 

ILMOITTAUMINEN 
Partiopiirit saavat ilmoittaa kuhunkin sarjaan rajattoman määrän vartioita. 
Piiri ilmoittaa vartionsa kootusti liitteenä olevalla määrämuotoisella excel -tiedostolla Hämeen partiopiirin 
toimistolle 17.9.2012 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: partiotoimisto.tampere@partio.fi Ilmoitettavat tiedot: 
vartion nimi, lippukunta, piiri, sarja, äidinkieli, vj:n nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, majoitustarve 
pe–la, la aamupala (á 3 €/hlö), mahdolliset allergiat ja sairaudet sekä huoltajapakettien lukumäärä. 
 

SÄÄNNÖT 
Vartioiden tulee pääsääntöisesti täyttää sääntöjen määräykset. Määräysten vastaisten vartioiden osallistumisesta 
kilpailuun päättää erikseen tuomarineuvosto.  
Kilpailutapahtumaan voivat kuitenkin osallistua myös vartiot, jotka eivät ole sääntöjenmukaisia 
turvallisuusnäkökohdat huomioiden. Esimerkiksi alaikäisten vartion jäsenten osallistumisesta tapahtumaan 
päättää tuomarineuvosto lauantaina juuri ennen kilpailun alkamista. Tuomarineuvoston toiminta alkaa vasta 
ensimmäisenä kilpailupäivänä. Kilpailun ulkopuolella tapahtumaan osallistuvien vartioiden tehtävät arvostellaan 
normaalisti, mutta tulosluettelossa vartiot listataan loppuun.  
 
Vartion nimen tulee olla sääntöjen mukaan lyhyt, ymmärrettävä ja hyvien tapojen mukainen. Järjestäjällä on 
oikeus lyhentää liian pitkät vartionnimet sekä omilla merkinnöillään erottaa toisistaan keskenään samannimiset 
vartiot. Jokaisella kilpailijalla tulee olla Suomen Partiolaisten jäsenmaksu maksettuna ja jäsenyys voimassa 
kilpailun alkaessa. Kilpailijoiden jäsenkortit tarkastetaan kilpailupaikalla. Jäsenmaksun voi osoittaa maksetuksi 
jäsenkortin lisäksi myös varmennetulla otteella Polku-jäsenrekisterijärjestelmästä ja asianmukaisella 
pankkikuitilla tai muulla luotettavalla partiopiirin todistuksella. Kilpailuvartion jäsen voi kilpailla vain yhden 
lippukunnan nimissä yhden kalenterivuoden aikana. 
 

OSALLISTUMISMAKSU 
Osallistumismaksu on 90 euroa/vartio, huoltajapaketin hinta on 20 euroa/henkilö 
(sis.ruokailut) ja ulkopuolisen ruokailu 5e/ruoka ja aamupala 3€. 
Osallistumismaksut, huoltajapaketit ja ruokaliput laskutetaan piireiltä kootusti. 
Osallistumismaksu sisältää kilpailumateriaalin, peseytymismahdollisuuden kilpailun 
jälkeen, yhden lämpimän aterian maaliintulon jälkeen sekä lattiamajoituksen ennen 
kilpailua kilpailukeskuksessa sitä tarvitseville. Kilpailusta poisjäävän vartion 
maksuja ei palauteta, mutta piirillä on oikeus asettaa tilalle toinen vartio samaan 
sarjaan. 
 

JÄLKI -ILMOITTAUTUMINEN 
Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista 28.9.2012 asti. Jälki-
ilmoittautuminen tapahtuu suoraan kilpailun järjestelysihteerille Maria Kiviselle 
sähköpostitse osoitteeseen maria.k.kivinen@hp.partio.fi. Jälki-ilmoittautuneilta 
peritään kaksinkertainen maksu, joka laskutetaan piiriltä erikseen. 
 

http://www.syysloma.partio.net/
mailto:maria.k.kivinen@hp.partio.fi


ENNAKKO-OHJE 
Ennakko-ohje toimitetaan vartioille ja piiritoimistoille viimeistään 25.9.2011 ja julkaistaan samaan aikaan kilpailun 
nettisivuilla. 
Ennakko-ohje lähetetään ensisijaisesti sähköpostitse. 

 
KILPAILUKESKUS 
Majoittautuminen, ruokailu ja peseytyminen tapahtuvat kilpailukeskuksessa. 
 
Kilpailukeskuksen osoite on: 
Metsäkylän koulu 
Metsäkyläntie 32 
39160 Julkujärvi 

 
Ylöjärven keskustasta on kilpailukeskukseen matkaa 7 km ja Tampereen keskustasta 18 km. 
Tampereelta kilpailukeskukseen pääsee linja-autolla. Helpoiten perille löytää käyttämällä Tampereen seudun 
reittiopasta http://tampere.matkahuolto.info/ 
Suosittelemme piirejä yhdistämään voimansa ja järjestämään yhteisiä kuljetuksia muiden piirien kanssa ja/tai 
tarjoamaan tyhjiä matkustuspaikkoja piirin alueella asuville muiden piirien jäsenille (esim. opiskelijat). Piirit voivat 
halutessaan ilmoittaa yhteiskuljetuksestaan kilpailun järjestelysihteerille, joka julkaisee yhteiskuljetusten reitit 
kilpailun nettisivuilla. 
 

YLEISAIKATAULU 
Perjantai 5.10. 
19.00 Kilpailukeskus avataan 
19.00 – 24.00  Ilmoittautuminen (jatkuu lauantaina) 
23.00 - 6.30  Hiljaisuus kilpailukeskuksessa 
 
Lauantai 6.10. 
7.00 – 8.30  Aamupalamahdollisuus yöpyjille 
7.00 - 8.30 Ilmoittautuminen 
8.45 Avajaiset 
9.00 Lähtö 
10.00 Tiedotustilaisuus (kutsuvieraat, huoltajat, media), ohjattu tutustuminen maastoon 
14.00 – 15.00  Ruokailu huoltajille 
23.00 - 6.30  Hiljaisuus kilpailukeskuksessa 
 
Sunnuntai 7.10. 
10.00 Ensimmäinen vartio maalissa 
11.00 Lounastarjoilu alkaa 
15.00 Viimeinen vartio maalissa 
16.00 Lounastarjoilu päättyy 
16.30 Palkintojenjako 
19.30 Kilpailukeskus suljetaan 
 
Avajaisiin saapuessaan tulee kaikkien kilpailuvartioiden olla kisavalmiina kilpailuvarusteissaan. Huoltajien ohjelma 
toteutetaan kilpailukeskuksessa annettavan tarkemman aikataulun mukaisesti. Aikataulua tarkennetaan ennakko-
ohjeessa. 
 

RUOKAILU 
Kilpailijat saavat kilpailun jälkeen kilpailukeskuksessa yhden lämpimän aterian. Tätä ateriaa ei tarvitse erikseen 
varata eikä siihen erikseen ilmoittauduta.  
Piirit voivat tilata ennakkoon vartioilleen lauantain aamupalan (3 €). Excel-tiedostossa on varattu oma kohtansa 
tätä varten. Etukäteen tilatuilla aamupaloille ruokaliput jaetaan kisakeskukseen saavuttaessa. Erityisruokavalioiden 
mukaisia ruokia on varattu ainoastaan ennakkoon ilmoitettujen tarpeiden mukaan. Tilatut ateriat laskutetaan 
piireiltä. Kilpailukeskuksessa on kanttiini. 
 



HUOLTAJAT 
Huoltajat ovat tervetulleita seuraamaan kilpailua tai/ja osallistumaan kilpailun järjestelyihin. Huoltajapassi (20 €) 
sisältää lattiamajoituksen ilman patjoja ja vuodevaatteita, ruokailut (la aamupala, lämmin ateria, iltapala, su 
aamupala ja lounas), ja tutustumisen kilpailuun.  
Mikäli huoltaja haluaa toimia kilpailun aikana rastitehtävissä, hänen tulee ilmoittaa kiinnostuksensa etukäteen 
järjestelysihteeri Maria Kiviselle, maria.k.kivinen@hp.partio.fi. Huoltajat eivät toimi tehtävissä, joissa he voivat 
vaikuttaa vartioiden suoritukseen tai arvosteluun, mutta heillä on rasteilla mahdollisuus seurata aitiopaikalta 
kisatunnelmaa ja kisan etenemistä. Rastitehtäviin haluavalla huoltajalla ei tarvitse olla minkäänlaista kokemusta 
partiosta tai partiotaitokilpailuista. 
Huoltajapassit voi varata vartioiden ilmoittautumisen yhteydessä tai 1.10.2012 mennessä sähköpostilla osoitteesta 
partiotoimisto.tampere@partio.fi. Huoltajapassit laskutetaan piireiltä. 
 

KULJETTAJAT 
Bussien kuljettajille on kilpailukeskuksessa tarjolla maksuton lattiamajoitusmahdollisuus ilman patjoja ja 
vuodevaatteita. Majoitus toivotaan varaamaan ilmoittautumisen yhteydessä. Mikäli kuljettajalle halutaan myös 
ruokailut kisakeskuksessa, hänelle tulee varata huoltajapassi. Jos bussi jää viikonlopun ajaksi kilpailukeskukseen, 
tulee siitä ilmoittaa erikseen kilpailun järjestelysihteerille maria.k.kivinen@hp.partio.fi. 
 

VAKUUTUS 
Kilpailijat on vakuutettu SP:n jäsenmaksuun sisältyvällä partiovakuutuksella. Jokaisen kilpailijan SP:n 
jäsenmaksun pitää olla maksettu ja voimassa kilpailun alkaessa. Kilpailijoiden jäsenkortit ja henkilöllisyys 
tarkastetaan kilpailupaikalla. 
 

KIERTOPALKINNOT 
Viime vuoden Partio.nyt -kilpailuissa Espoossa kiertopalkinnot luovutettiin seuraavasti: 
 

SININEN  - Muikkuna, Kallan Tytöt ry., J-SP 

PUNAINEN  - Pa-Ha, Tampereen Kotkat, Häme 

RUSKEA  - 3D, Tesoman Sinisiskot ry., Häme 

HARMAA  - TEAM-K, Turun Metsänkävijät, LSP 
 
Piirien välinen kiertopalkinto (puukko) on SM-talvikisojen jäljiltä Järvi-Suomessa. 
 
Järvi-Suomen, Lounais-Suomen ja Hämeen Partiopiirejä muistutetaan tuomaan kiertopalkinnot asianmukaisesti 
kaiverrettuina ja puhdistettuina mukanaan ja luovuttamaan ne kisakeskukseen. 
 

 
LISÄTIETOJA 
www.syysloma.partio.net 
 
Maria Kivinen 
Tesoman Sinisiskot ry. 
järjestelysihteeri  
maria.k.kivinen@hp.partio.fi 
040 485 9495  

Elina Konsén 

Tesoman Sinisiskot ry. 

kilpailun johtaja 

040 701 1107 
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