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TERVETULOA! 
Tesoman Sinisiskot ry ja Hämeen Partiolaiset ry toivottavat kilpailuvartiot tervetulleiksi Syyslomalle, 
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n (myöhemmin SP-FS) partiotaitojen 
syysmestaruuskilpailuihin 6.-7.10.2011 Ylöjärvelle! 
 
Ikimuistoiselle lomalle kilpailemaan suomenmestaruuksista on ilmoittautunut 27 harmaan, 36 ruskean 
23 punaisen ja 17 sinisen sarjan vartiota. Tähän vihkoseen on koottu ohjeita muun muassa 
ilmoittautumisesta, ruokailuista, aikataulusta ja muista kilpailuun liittyvistä asioista. Tutustu sisältöön 
huolella ja ota tämä vihko mukaan kilpailuun. Kilpailun nettisivuilla on erikseen huomioitu uudet 
kilpailuvartiot tarjoamalla kattavasti tietoa ja vinkkejä partiotaitokilpailuista.  
 
Kisaterveisin Syysloman järjestelytoimikunta 
 
 

KILPAILUNJOHTAJAN TERVEHDYS 
Syysloma, tuo koululaisten etuoikeus, lomista ehkäpä se vähäpätöisin, ilman itsestään selvää tarkoitusta. 
Kesälomalla mökkeillään, uidaan, sukuloidaan, matkustellaan, nautitaan auringosta ja vietetään aikaa 
koko perheen kanssa. Talvilomalla hiihdetään, lasketellaan, käydään kylpylässä, matkustellaan ja 
lomaillaan yhtä aikaa koko perheen voimin. Joululomalla on joulu ja pääsiäislomalla syödään 
suklaamunia. Mutta syyslomalla, tehdään mitä? 
 
Itsekin olen toki ollut koululainen ja syyslomalainen. Suurempia muistoja syyslomilta ei kuitenkaan ole 
mieleen jäänyt. Olen varmasti nähnyt paljon kavereita, ollut sienimetsässä, katsellut telkkaria ja käynyt 
kaupungilla, ainakin toisen vanhemmistani ollessa töissä. Koululaisaikojen jälkeen en syyslomasta 
olekaan päässyt nauttimaan, tai oikeastaan halunnut nauttia, pitämällä lomat muuna ajankohtana. 
 
Vaikka mielikuvani syyslomista ovatkin hieman sumuisia, on syksystä silti kertynyt runsaasti muistoja. 
Suurin osa muistoista ja syksyisistä kokemuksista on peräisin syys-SM-kisoista. Eikä ihme, koska 
viimeisen 15 vuoden aikana syksyni on startannut kymmenkunta kertaa partiokisoilla. Nuo muistot ovat 
täynnä erilaisia ja todellakin mieleenpainuvia kokemuksia. Tuskin olisin syyslomamatkoilta kerryttänyt 
yhtä rikasta syksyn muistopankkia, ainakaan kaduttamaan ahkera kisailu ei ole alkanut. 
 
Tänä vuonna kaikki partiolaiset pääsevät nauttimaan 
Syyslomasta. Me kilpailun järjestäjät toivomme, että tämä 
loma tarjoaa jokaiselle jotakin, vähintäänkin hyviä muistoja. 
Syyslomalla saa ainakin syödä karkkia niin paljon kuin haluaa, 
viettää kavereiden kanssa aikaa ja olla koko viikonloppu 
tekemättä kotitöitä, mikäs sen parempaa. Tällä lomalla saa 
myös haastaa itsensä kilpailemaan juuri niin isoista 
tavoitteista, kuin itse haluaa. 
 
 
Partiokisailun riemua, niin kisailijoille  
kuin järjestäjillekin toivottaen,        
 

Elina 
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KILPAILUN JÄRJESTÄJÄT 
Tesoman Sinisiskot ry ja Hämeen Partiolaiset ry. 
 

Yhteyshenkilöt 
Kilpailunjohtaja 
Elina Konsén, Tesoman Sinisiskot ry 
elina.konsen@gmail.com 
puh. 040 7011107 
 

Järjestelysihteeri 
Maria Kivinen, Tesoman Sinisiskot ry 
maria.k.kivinen@hp.partio.fi 
puh. 040 485 9495 

Kilpailun kotisivut: http://syysloma.partio.net 

 

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 

 
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/ 
Parkkipaikkoja on rajallinen määrä ja toivomme kilpailijoiden käyttävän kimppakyytejä, mikäli omalla 
autolla saapuminen on välttämätöntä. Kilpailukeskukseen saavuttaessa noudattakaa parkkikylttejä ja/tai 
liikenteenohjausta ja täyttäkää parkkipaikat järjestyksessä. 
 

http://tampere.matkahuolto.info/
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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. 
 

Ajo-ohjeet 

 

Tampereen suunnasta: 
• Aja Vaasantietä (tie 3) Vaasaan päin Ylöjärven keskustan ja Elovainion ohi 
• Metsäkylän kohdalla käänny oikealle Vanha Vaasantie (300m) 
• Käänny vasemmalle Metsäkyläntie (700m) 
• Koulun lähelle saavuttaessa aja kylttien / liikenteenohjauksen mukaan vapaalle parkkipaikalle 
• Järjestäjille ja huollolle on varattu omat parkkipaikat koulun sisäpihalla ja ne on merkitty 

erikseen. 
 

Vaasan suunnasta: 
• Aja Vaasantietä (tie 3) Tampereelle päin Pinsiön ohi 
• Metsäkylän kohdalla käänny vasemmalle Vanha Vaasantie (300m) ja seuraa yo. ohjeita 

 
ILMOITTAUTUMINEN KISAPÄIVÄNÄ 
Vartiot ilmoittautuvat ilmoittautumispisteeseen oheisella ilmoittautumislomakkeella heti kisakeskukseen 
saavuttuaan (ks. aikataulu). Yksi vartion jäsenistä saapuu ilmoittautumiseen ja esittää vartion kaikkien 
jäsenten vuoden 2012 SP-FS:n jäsenkortit sekä henkilöllisyystodistukset. 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.  
 
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.  
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HUOLTAJAT 
Toivotamme kilpailuvartioiden ohella lämpimästi tervetulleiksi tutustumaan kisaamme myös huoltajat ja 
muut kisaturistit. Huoltajien ja kisaturistien toivotaan varaavan ennakkoon nk. huoltajapassit itselleen. 
Huoltajapassit toivotaan varattavan Hämeen partiotoimistosta, mutta ne voi ostaa myös 
kilpailutoimistosta. Huoltajapassi (20 €) sisältää lattiamajoituksen ilman patjoja ja vuodevaatteita, 
ruokailut (la aamupala, lämmin ateria, iltapala, su aamupala ja lounas), ja tutustumisen kilpailuun. 
Huoltajatunnuksen saa kisakeskuksesta ilmoittautumisen yhteydessä. 
 
Huoltajat ovat tervetulleita seuraamaan kilpailua tai/ja osallistumaan kilpailun järjestelyihin. Mikäli 
huoltaja haluaa toimia kilpailun aikana rastitehtävissä, hänen tulee ilmoittaa kiinnostuksensa etukäteen 
järjestelysihteeri Maria Kiviselle, maria.k.kivinen@hp.partio.fi / puh. 040 485 9495. 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. 

 

ESIINTYMINEN 
Kilpailuvartioilta odotetaan partiomaista käyttäytymistä. Partiohuivia ja heijastinta kannetaan koko 
kilpailun ajan. Toimitsijoiden ja rastihenkilökunnan antamia ohjeita on noudatettava. Partiohuivia 
käytetään myös kisakeskuksessa. 
 

MAJOITUS 
Kisakeskuksessa on varattu majoitustilaa pe-la-yöksi perjantai-iltana kisakeskukseen saapuviksi itsensä 
ilmoittaneille vartioille. Kyseessä on partiohenkinen lattiamajoitus ilman patjoja ja lakanoita, joten 
vartioiden kannattaa ottaa mukaansa parhaaksi katsomansa omat yöpymisvarusteet.  
 

PESEYTYMINEN, VAIHTOVARUSTEET JA ARVOTAVARAT 
Vartiot jättävät ennen lähtöä vaihtovarusteensa kilpailukeskuksena toimivan koulun liikuntasaliin 
kilpailun ajaksi. Myös pe-la yönä kilpailukeskuksessa yöpyvät vartiot siirtävät kaikki vaihtovarusteensa 
liikuntasaliin ennen lähtöä. Sunnuntaina kilpailun jälkeen vartioilla on mahdollisuus peseytyä maksutta 
kisakeskuksen pesutiloissa. 
Vartiot voivat halutessaan jättää arvotavaransa (esim. puhelimet, avaimet ja/tai lompakot) erilliseen 
arvotavarasäilytykseen kilpailutoimistoon ennen kilpailun lähtöä erillisessä pussissa. Vartio kokoaa 
arvotavaransa omaan muovipussiinsa ja kirjoittaa pussin päälle vartion numeron. Huom. puhelin ei ole 
sallittu varuste partiotaitokilpailuissa. 
 

AVAJAISET, LÄHTÖ JA MAALI 
Kilpailun avajaiset ovat kisakeskuksen edessä olevalla kentällä lauantaiaamuna klo 8.45. Vartiot saapuvat 
paikalle klo 8.30-8.40 ja ryhmittyvät omille merkityille paikoilleen ilman erillistä ohjausta. 
Avajaisiin saapuessaan tulee kaikkien kilpailuvartioiden olla kisavalmiina kilpailuvarusteissaan.  
 
Lähtö ja maali sijaitsevat kisakeskuksen välittömässä läheisyydessä. 
 

KILPAILUAIKA 
Kilpailuaika on Suomen virallinen aika. 

  

mailto:maria.k.kivinen@hp.partio.fi
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RUOKAILU 
Ruokailu kisakeskuksessa 
Kisakeskuksesta saa maksua vastaan aikatauluun merkittyjä aterioita. Kilpailijat saavat kukin sunnuntain 
lounaan kilpailun jälkeen maksutta. Erityisruokavalioiden mukaisia ruokia on varattu ainoastaan 
ennakkoon ilmoitettujen tarpeiden mukaan. 
Piirien ennakkoon varaamiin aterioihin oikeuttavat ruokaliput jaetaan kisakeskukseen ilmoittautumisen 
yhteydessä. 

Aterioiden hinnat kisakeskuksessa ovat: 
aamupala / iltapala 3 euroa, lämmin ateria 5 euroa 
Ruokalippuja voi ostaa kilpailutoimistosta, sen aukioloaikoina. Kilpailijoiden kannattaa kuitenkin 
huomioida, että ruokaa on ensisijaisesti varattu ennakkoon maksettujen lukumäärien mukaan.  
Kisakeskuksessa on kanttiini, josta voi ostaa kahvia, virvokkeita yms.  
 

Ruokailu kilpailun aikana 
Vartioille ei tarjoilla ruokaa kilpailun aikana. Suosittelemme vartiota ottamaan mukaan eväitä. Rasteilla 
on juomapisteitä, joissa vartiot voivat täydentää juomapullojaan. Juomapisteillä EI SAA tiskata astioita 
tai pestä muita varusteita. 
 

KILPAILUNUMEROT 
Vartio valmistaa itse kilpailunumeronsa. Luettelo numeroista on liitteenä. Jokaisella vartion jäsenellä 
tulee olla säänkestävä numerolappu. Numeron tulee olla selkeä ja näkyä eteenpäin. Numerolappu ei saa 
olla repussa ja sen pitää olla näkyvillä koko ajan. 
 

HENKILÖKOHTAISET VARUSTEET 

 henkilöllisyystodistus (kisakeskukseen, ei metsään) 

 jäsenkortti (kisakeskukseen, ei metsään) 

 peseytymisvälineet (kisakeskukseen) 

 vaihtovaatteet (kisakeskukseen) 

 henkilökohtainen lääkitys (mukana koko ajan) 

 partiohuivi 

 puukko 

 ensiside tai vastaava 

 muki 

 juomapullo ja juotavaa 

 heijastin (näkyvällä paikalla) 

 tulitikut 

 kello (ei saa sisältää sähköistä paikanninta) 

 lyijykynä, ohut spriiliukoinen tussi 

 kompassi 

 valaisin, mielellään otsalamppu 

 yöpymisvarusteet (vartion harkinnan mukaan)  
Kaikilla vartioilla on yörastilla 3h tehtävätöntä aikaa. 
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VARTIOKOHTAISET VARUSTEET 

 ensiapupakkaus (1 leveä sideharsorulla, ideal -side, laastaria ja sidetaitoksia; vartion omaan 
käyttöön) 

 avotulimajoite 

 8 kpl nimilappuja (vartion nimi, numero ja sarja) 

 säänkestävät kilpailunumerot (SiPu 4 kpl, RuHa 3 kpl; numerokoko 15 cm) ja välineet niiden 
kiinnitykseen (esim. hakaneula) 

 karttasuoja (RuHa 3 kpl, SiPu 2 kpl; suositeltava koko A3) 

 retkikeitin (mukana väh. 2 kattilaa ja paistinpannu) sekä polttoaine (3,5 tunnin haudutukseen) 

 ruokailuvälineet (haarukka, veitsi, lusikka, lautanen) 

 teräsmuki/-mitta (2-3 dl) 

 hakaneula 

 2 kpl saha, joista ainakin toinen timpurin saha (lautasaha) 

 kirves ja teräsuoja 

 vasara 

 peltisakset 

 2 kpl sakset 

 ompeluneula 

 ristipääruuvimeisseli, koko PZ2 

 käsikäyttöinen pora (vintilä) 

 6 mm ja 8 mm puuporanterät 

 tasataltta, koko 12 mm (RuHa) 

 linjapihdit leikkurilla 

 mittanauha millimetriasteikolla 

 kuumuutta kestävä hanska 

 roskapusseja 
 
Suositellut varusteet: 

 hiomapaperia 

 metalliviila 

 harppi 

 4 mm metalliporanterä (Rastilla on muutamia teriä, joita vartio voi tarvittaessa lainata.) 

 eväät 

 
KILPAILUKARTAT JA –REITIT 
Kilpailun vaelluskarttana käytetään Maanmittauslaitoksen maastotietokannasta 2012 tehtyä 
erikoiskarttaa. Erikoiskartan mittakaava on 1:20 000 ja sen kuvaustekniikka on oleellisilta osin sama 
kuin Maanmittauslaitoksen “Maastokartta 1:20 000” – kartan. 
Kartan koordinaattijärjestelmä on ETRS-TM35FIN. Ennen kartasta otetun suunnan käyttämistä 
kulkusuuntana maastossa on sen kompassisuunnasta vähennettävä kokonaiskorjaus + 7 astetta. 
 
Suunnistuskarttoina käytetään alueen suunnistuskarttoja, tehtäviin soveltuvilla tavoilla. 
Omien karttojen käyttö on kielletty. 
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KILPAILUMAASTO 
Kilpailumaasto on vaihtelevaa soraharju- ja metsämaastoa. Reitti kulkee teitä, polkuja sekä metsää 
pitkin. Reitin alussa ja lopussa oleva valtatie tulee alittaa vain karttaan merkittyjä kevyelle liikenteelle 
rakennettuja reittejä pitkin. Kilpailussa liikuttaessa tulee noudattaa hyviä tapoja ja varovaisuutta, 
huomioiden muut alueella liikkuvat. Erityistä huomiota ja varovaisuutta tulee kiinnittää alueella 
mahdollisesti liikkuvia enduro-moottoripyöriä kohtaan. 
 
Osa reitistä kulkee luonnonsuojelualueella ja tällä alueella vartioiden on ehdottomasti käytettävä vain 
polkuja. 
 
Valtateille meno on ehdottomasti kielletty, tyhmää ja vaarallista! Kilpailureitti kulkee maastossa jota tiet 
reunustavat kaikilta sivuilta muutaman kilometrin etäisyydellä. Eksymistapauksessa kannattaa pyrkiä 
lähimmälle tielle.  
 

REITTIEN PITUUDET SARJOITTAIN: 
sininen 19,5 km 
punainen 23 km 

ruskea 23 km 
harmaa 29 km 

 

KESKEYTTÄMINEN 
Keskeyttäneiden vartioiden on ilmoittauduttava lähimmälle kilpailurastille. Tämän jälkeen vartion on 
siirryttävä viipymättä kisakeskukseen ja ilmoittauduttava kilpailutoimistoon. 
 

RASTI 
Kilpailun vaelluskarttoihin tehtävärastit on merkitty rastiympyröin ja järjestysnumeroin. Maastoon 
tehtävärastit on merkitty oranssivalkoisin rastilipuin. Mallirasti on nähtävillä lähdössä. Tehtävärasteilla 
on käytävä annetussa järjestyksessä. Tehtävärastin väliin jättäminen tulkitaan keskeyttämiseksi, elleivät 
järjestäjät toisin ilmoita. Tehtävärastille saavuttaessa vartio ilmoittautuu rastilipun luona.  
 
Suunnistustehtävien rastit on merkitty karttoihin rastiympyröin sekä tapauskohtaisesti sopivin 
numeroin. Maastoon suunnistustehtävien rastit on merkitty mallirastin osoittamalla tavalla. 
Suunnistustehtävien mallirastit ovat nähtävissä suunnistustehtävien lähtöpaikoilla. 

 

YÖRASTI 
Kaikkien sarjojen vartioilla on yörastilla kolme tuntia tehtävätöntä aikaa.  
 

ENSIAPU 
Kilpailun ensiapu päivystää lauantaista sunnuntai-iltaan, kisakeskuksen sulkeutumiseen asti. 
Kisakeskuksessa ja yörastilla on kiinteät ensiapupisteet ja rasteilla liikkuvat ensiapupisteet. Kaikilla 
rasteilla on tarpeet pienten tapaturmien hoitoon. Ensiapuryhmään saa yhteyden rastihenkilökunnan tai 
toimitsijoiden välityksellä tai kisakeskuksessa. 
 

VAKUUTUS 
Vartiot kilpailevat omalla vastuullaan. Kilpailijat on vakuutettu SP-FS:n jäsenmaksuun sisältyvällä 
tapaturma- ja vastuuvakuutuksella. Kilpailijoiden tuleekin olla SP-FS:n 2012 jäsenmaksun maksaneita. 
 

SÄÄNNÖT JA MÄÄRÄYKSET 
Kilpailussa noudatetaan SP-FS:n voimassa olevia partiotaitokilpailujen sääntöjä. Kilpailijoiden on 
tunnettava SP-FS:n turvallisuusohjeet. 
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VINKKEJÄ TEHTÄVIIN 
Kilpailun nettisivuilla on vartioille kattava paketti tietoa partiotaitokilpailuista yleensä. Lisäksi 

suosittelemme uusia vartioita tutustumaan ohjeeseen ’Kisavartion opas’ osoitteessa: 

http://arkisto.partio.fi/loader.aspx?id=a77d81de-8367-425e-a9cf-693fd08ce8e0 

Kilpailun nettisivuilla julkaistaan myös muutamia erikoisvinkkejä tehtäviin liittyen. 

http://syysloma.partio.net/content/teht%C3%A4v%C3%A4info 

TEHTÄVIEN ILMOITTAMINEN 
Tehtävät annetaan kirjallisina käskyinä. Lisäksi rastihenkilöt voivat antaa täydentäviä suullisia ohjeita. 
Vartion on itse huolehdittava rasteilla siitä, että se saa oman sarjansa tehtäväkäskyn liitteineen. Vartion 
on merkittävä jokaiseen vastauslomakkeeseen, leimauskorttiin ja arvosteltavaan 
työsuoritukseen vartion nimi ja numero, vaikkei tätä erikseen mainittaisi. 
 

SUORITUSAJAT 
Suoritusaika aika- sekä aika- ja taitotehtävissä alkaa sillä hetkellä, kun vartio saa tehtäväkäskyn, ellei 
tehtäväkäskyssä toisin mainita. Hyvänä nyrkkisääntönä voidaan pitää, että kellonaika kannattaa aina 
katsoa, kun vartio saa tehtäväkäskyn. Samoin vartion kannattaa katsoa paljonko aikaa tehtävään on 
varattu.  Määräajassa suoritettava aika- ja taitotehtävä on luovutettava arvosteltavaksi määräajan 
kuluessa. Ajan ylitys aiheuttaa suorituksen hylkäämisen, ellei toisin ilmoiteta.  
Suosittelemme vartioita olemaan tarkkoina suoritusaikojen kanssa kaikissa tehtävissä. 
Erityisesti vartion kannattaa kiinnittää huomiota tehtävien maksimisuoritusaikoihin. 
 
Tehtävissä, joissa ajan ylitys alentaa pisteitä tai joissa paras aika antaa täydet pisteet ja tietty aika nolla 
pistettä, väli interpoloidaan suoraviivaisesti. Tämä mainitaan tehtäväkäskyssä kohdassa ’Arvostelu’. 
Tällöin esimerkiksi ajaltaan ääripäiden puoleenväliin sijoittuva vartio saa pisteistä puolet.  

Esimerkki. Interpolointi tarkoittaa sitä, että kun vartio palauttaa myöhässä tehtävän, sen tehtävästä saamat pisteet 
vähenevät. Jos arvostelussa lukee, 

ajan ylitys 15min 0p, väli interpoloidaan suoraviivaisesti 

se tarkoittaa, että jos vartio myöhästyy 15 minuuttia se saa nolla pistettä, vaikka tehtävä olisi muuten onnistunut hyvin 
ja jos se myöhästyy alle 15min, sen pisteitä vähennetään tasaisesti sitä enemmän mitä enemmän vartio myöhästyy.  

KILPAILUISTA HYLKÄÄMINEN (SÄÄNTÖJEN 11 §) 
Vartion jäsenen loukkaantumisen vuoksi vajaalukuiseksi tuleva vartio saa jatkaa kilpailua, joko 
kilpailussa tai sen ulkopuolella. Päätöksen asiasta tekee tuomarineuvosto. Vajaalukuisuus ei merkitse 
kilpailun keskeyttämistä. 
Määräykset, joiden rikkominen kilpailun kuluessa aiheuttaa vartion hylkäämisen kilpailusta: 

 Kilpailuvartio ei saa jakaantua ilman tehtäväkäskyn tai jakaantumisohjeen (matkaohje) lupaa 

 Lunttien tai muun vastaavan kirjallisuuden käyttö, vartioiden yhteistyö tehtävissä ja ulkopuolisen 
avun käyttö on kielletty (ellei järjestäjä toisin määrää) 

 Vartioiden huoltaminen kilpailun aikana on kielletty, huoltajan liikkuminen kilpailumaastossa 
omavaltaisesti voi aiheuttaa häneen yhdistettävissä olevien vartioiden sulkemisen kilpailusta 

 Omien karttojen, radiopuhelimien, matkapuhelimien, sähköisten paikannus ja/tai 
kommunikointilaitteiden sekä sähköisten tiedontallennuslaitteiden (kuten kämmentietokone) 
hallussapito kilpailujen aikana on kielletty (ellei järjestäjä toisin määrää). Kielto ei koske 
filmikameroita. 

http://arkisto.partio.fi/loader.aspx?id=a77d81de-8367-425e-a9cf-693fd08ce8e0
http://syysloma.partio.net/content/teht%C3%A4v%C3%A4info
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 Tuomarineuvosto voi hylätä vartion kilpailusta lisäksi silloin, jos kilpailuvartion tai sen jäsenen 
todetaan menetelleen kilpailussa tai kilpailualueella (myös muulloin kuin kilpailun kuluessa) 
partiohengen vastaisesti tai rikkoneen sääntöjä tai sillä on tavallista enemmän ennakkotietoa 
kilpailusta. 

 Ohjeet, joita rikottaessa tuomarineuvoston on harkittava vartion hylkäämistä kilpailusta: Tulen 
sytyttäminen, polttopuiden ottaminen, viljelysten ylittäminen, pihamailla kulku, 
rakennustarvikkeiden ottaminen ja puiden kaataminen ilman lupaa on kielletty. 

 Vartion on käytävä kaikilla vaellusrasteilla annetussa järjestyksessä. 

 Kilpailuvarusteet on kuljetettava lähdöstä kaikkien vaellusrastien kautta maaliin. 
 

Tehtävän aikana, kuten vaellusrastien välisen suunnistustehtävän aikana varusteiden ei tarvitse olla 
mukana, ellei järjestäjä tätä erikseen vaadi. Jos suunnistustehtävä on vaellusrastilta toiselle, tulee 
varusteiden olla mukana tämän suunnistuksen lähdössä ja maalissa. 
 
 

 
 

 

TEHTÄVÄSUORITUKSEN HYLKÄÄMINEN (SÄÄNTÖJEN 13 §) 
Tehtäväkäskyssä kiellettyjen varusteiden käyttö tehtäväsuorituksen aikana aiheuttaa vartion kyseisen 
tehtäväsuorituksen hylkäämisen. Muu tehtäväkäskyn vastainen suoritus voi aiheuttaa vartion kyseisen 
tehtäväsuorituksen hylkäämisen. Päätöksen asiasta tekee tuomarineuvosto. 
 

TULOSTEN JULKAISEMINEN 
Tulokset julkaistaan kisakeskuksessa. Palkinnot jaetaan sunnuntaina klo 16.30. Tulosluettelo lähetetään 
kilpailuvartioille ja vartioita lähettäneille piireille kahden viikon kuluessa kilpailusta sähköpostitse. 
Tulosluettelo julkaistaan kilpailun nettisivuilla. 
 

TARKISTUSPYYNNÖT JA VASTALAUSEET 
Tarkistuspyyntö esitetään kirjallisesti tuomarineuvoston kilpailijoiden edustajalle. Vastalause esitetään 
kirjallisesti tuomarineuvoston puheenjohtajalle. Vastalause kilpailujen järjestelyjä, kilpailijoita tai 
tehtävien arvostelua vastaan on jätettävä viimeistään puolen tunnin kuluessa siitä, kun valvojan 
hyväksymät sarjan kaikkien tehtävien tulokset on julkaistu kisakeskuksen tulostaululla. 
Vastalause tarkastettua tulosluetteloa ja arvostelua vastaan on postitettava tuomarineuvoston 
puheenjohtajalle viimeistään viikon kuluessa tulosluettelon postileiman päiväyksestä. Vastalausemaksu 
on puolet osallistumismaksusta. Vastalauseen voi esittää kilpailuvartio. 
 

LÖYTÖTAVARAT 
Löytötavaroita säilytetään kilpailun ajan kilpailutoimistossa. Kilpailun jälkeen kadonneita tavaroita voi 
tiedustella Tampereen partiotoimistolta.  Löytötavaroita säilytetään lokakuun loppuun asti. 
Yhteystiedot: puh: (03) 3123 4900, sähköposti: partiotoimisto.tampere(at)partio.fi 
 

TOIMITSIJOIDEN TUNNUKSET 
Järjestelytoimikunnalla, tuomarineuvostolla ja rastipäälliköillä on nimilaput avainnauhoissa. 
Rastihenkilöillä on hihassaan kangasnauha. Nauhat ovat erivärisiä. 

 

  

Järjestäjä sallii digitaalikamerat seuraavalla ehdolla: 
Kisamuistojen tallentamiseksi vartio voi ottaa mukaansa digitaalikameran, mutta sitä ei saa hyödyntää 
kilpailutehtävien suorittamiseen. 
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JÄRJESTELYTOIMIKUNTA 
Kilpailunjohtaja 
Elina Konsén, Tesoman Sinisiskot ry 
elina.konsen@gmail.com 
puh. 040 7011107 
 
Järjestelysihteeri 
Maria Kivinen, Tesoman Sinisiskot ry 
maria.k.kivinen@hp.partio.fi 
puh. 040 485 9495 
 
Ratamestari 
Antti Hakanen, Harjun Veikot 
 
Tulospäällikkö 
Jonna Ritala, Tesoman Sinisiskot ry 
 
Huoltopäällikkö 
Pasi Muurinen, Pääskyparvi 
 
Talouspäällikkö 
Paula Lepistö, Tesoman Sinisiskot ry 
 
 

 
Tehtäväryhmänjohtaja 
Veera Rinta-Jaskari, Tesoman Sinisiskot ry 
 
Tehtäväpäälliköt 
Aino Saranko, Tesoman Sinisiskot ry 
Mirka Hakanen, Tesoman Sinisiskot ry 
Sini Sandelin, Tesoman Sinisiskot ry 
 
Yörastipäällikkö 
Sini Miettinen, Tesoman Sinisiskot ry 
 
Kisakeskuspäälliköt 
Laura Muurinen, Tesoman Sinisiskot ry 
Kaarina Matilainen, Tesoman Sinisiskot ry 
 
Valvoja 
Tero Kuusisto, Kuusiston Linnanyrjänät, 
Lounais-Suomen Partiopiiri ry 
 
Apuvalvoja 
Sari Aaltonen, Saimaan Vartijat, Etelä-Karjalan 
Partiolaiset

TUOMARINEUVOSTO 
Tuomarineuvoston puheenjohtaja 
Antti Afflekt 
Puijon Pojat, Etelä-Karjalan Partiolaiset ry 
Tammelan Puistokatu 30-32 A14, 33100 
Tampere 
antti.afflekt@iki.fi 
044 7777088 
 

Kilpailunjohtaja 
Elina Konsén 
Tesoman Sinisiskot ry, Hämeen Partiolaiset ry 
elina.konsen@gmail.com 
040 7011107 
 
 

Valvoja 
Tero Kuusisto 
Kuusiston Linnanyrjänät, Lounais-Suomen 
Partiopiiri ry 
 
Apuvalvoja 
Sari Aaltonen 
Saimaan Vartijat, Etelä-Karjalan Partiolaiset 
 
Kilpailijoiden edustaja 
Turkka Laakkio 
Salon Leiriveikot 
turkka@iki.fi 
050 366 3412

VUODEN 2011 MESTARIT 
SININEN:   Muikkuna, Kallan Tytöt, J-SP 
PUNAINEN:  Pa-Ha, Tampereen Kotkat, Häme 
RUSKEA:   3D, Tesoman Sinisiskot ry,  Häme 
HARMAA:   TEAM-K, Turun Metsänkävijät, L-SP 

  

mailto:antti.afflekt@iki.fi
mailto:turkka@iki.fi
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VARTIOLUETTELOT 
 

Sininen 
   

 
Vartio Lippukunta Piiri 

101 34⁰C Ähtärin Eräveikot P-PPP 

102 BAZZA Kallan Tytöt ry J-SP 

103 ferus loligo Hyvinkään Metsätytöt Uusimaa 

104 Haisulit Ahlaisten Ankkurit L-SP 

105 Haka Tampereen Lokit Häme 

106 Karhonen Näsin Tytöt Häme 

107 Kickstart Vaasan Partiotytöt P-PPP 

108 Pipixan Tampereen Lokit Häme 

109 Pullukat Vaasan Partiotytöt P-PPP 

110 REAL Roineen Tytöt Häme 

111 Ruudinkeksijät Hakkistytöt L-SP 

112 Salatut eläimet Auran Tytöt L-SP 

113 Tarmo Pohjan Veikot P-PPP 

114 Toivon Tytsyt Lappeenrannan Wallisirkut Etelä-Karjala 

115 Tuikku Pohjan Veikot P-PPP 

116 Uljas Littoisten Pirtapiiat L-SP 

117 Wauhtimadot Harjusiskot Häme 

 
Punainen 

   

 
Vartio Lippukunta Piiri 

201 Aamuetanat Rauman Partiotytöt L-SP 

202 Ahmavartio Kallan Tiirat ry PoSaPa 

203 Alikessut Marjatat ja Mikon Pojat L-SP 

204 Bambit Vaajan Valppaat ry J-SP 

205 Eräjorman Opetuslapset Mesikäpälät L-SP 

206 Fisut Roineen Tytöt Häme 

207 Kotkat Rajamäen Metsänkävijät Uusimaa 

208 Lapio Harjun Pojat Häme 

209 Make Vaasan Metsäveikot P-PPP 

210 Mallasmiehet Kostian Kahlaajat Häme 

211 MOKAmiehet Kallan Tiirat ry PoSaPa 

212 Musta lilja Kaarinan Ristiritarit L-SP 

213 Myrskytikut Mesikäpälät L-SP 

214 Orava Turun Metsänkävijät L-SP 

215 Pa-Ha Tampereen Kotkat Häme 

216 Pa-Hempi Lentävän Samoojat Häme 

217 Puffelit Elimäen Peipposet Kymi 

218 Puuttuva Palanen Pihkapartio ry J-SP 

219 Saunatontut Keurusseudun Partiolaiset Häme 

220 Selles Pohjan Veikot P-PPP 

221 Team Mahdoton Petosen Polunetsijät ry J-SP 

222 Team Vikla Ekin Partio ry J-SP 

223 V.O.P Lentävän Samoojat Häme 
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Ruskea 
   

 
Vartio Lippukunta Piiri 

301 23Q3C30 Puijon Pakertajat ry J-SP 

302 3WK Karkun Samoojat Häme 

303 Apollo Oulun Valppaat P-PPP 

304 Arbuusi Ilkan Partiolaiset P-PPP 

305 Endokardiitti Helsingin Hakatytöt PäPa 

306 Goose Nummen Eränkävijät Häme 

307 H44 Kiehiset Uusimaa 

308 Huvitus Littoisten Pirtapiiat L-SP 

309 Kaakana Leijona Tytöt ry J-SP 

310 Konna Keurusseudun Partiolaiset Häme 

311 Krypton Roineen Tytöt Häme 

312 Larus Canus Partio-Unnukka ry J-SP 

313 Laten tervakebab Härmän Tähystäjät P-PPP 

314 Leikkimielellä Savon Saukot ry J-SP 

315 Leikkitytöt Liekkitytöt Häme 

316 Lempo Kymenrannan Tytöt ry Kymi 

317 Liminda equina Tiirismaan Tähystäjät Häme 

318 LOL Littoisten Pirtapiiat L-SP 

319 Mustat Sukat  Kouvolan Tyttöpartio ry Kymi 

320 Mölyapinat Raision KilliNallit L-SP 

321 N.A.S.A. Partio-Unnukka ry J-SP 

322 Pailakka Pellon Pailakat Lappi 

323 Peto Limingan Niittykärpät P-PPP 

324 Päpa testissä Karhunvartijat PäPa 

325 Ruusukesolmu Vetelin Koskenkävijät P-PPP 

326 Salaseura Oravanmarjat PäPa 

327 Solerot Maarian Kämmekät L-SP 

328 SUPER X/Y Keurusseudun Partiolaiset Häme 

329 Säpinä Messukylän Metsätytöt Häme 

330 Toisinaanajattelijat Nastapartio Häme 

331 Troidi Tammero Häme 

332 Turska Raision KilliNallit L-SP 

333 Vauhti Messukylän Metsätytöt Häme 

334 Viky Tampereen Lokit Häme 

335 Vimpan päälle Kaskipartio PäPa 

336 Winttipöllöt Riihipääskyt Häme 
 

Harmaa 
   

 
Vartio Lippukunta Piiri 

401 Ankka Pirkkalan Sotkapojat Häme 

402 AVO-Karhu Turun Metsänkävijät L-SP 

403 Betonia Baby Lounapartio PäPa 

404 EK-3 Marjatat ja Mikon Pojat L-SP 

405 Erhe Pitkäjärven Vaeltajat PäPa 

406 Harkkomiehet Kallan Tiirat ry PoSaPa 

407 Horisontti Rajamäen Metsänkävijät Uusimaa 

408 Ilwes Tampereen Kotkat Häme 

409 Insinöörit ja humanisti Eräkurjet Pietarsaari P-PPP 

410 Jäärä Vaasan Metsäveikot P-PPP 

411 KFP Vaarojen Siskot ja Veikot ry J-SP 

412 Kotka Limingan Niittykärpät P-PPP 

413 NAALI Kajaanin Korvenpojat ry J-SP 

414 Pi-Ha Tampereen Kotkat Häme 

415 Piisami XIX Hirviveikot Häme 

416 Piisami XVII Hirviveikot Häme 

417 Piisami XVIII Hirviveikot Häme 
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418 Ravut Pitkäjärven Vaeltajat PäPa 

419 Retki Rapula Koudat PäPa 

420 Sauma Vaasan Metsäveikot P-PPP 

421 Suurkiitos Muoviapinoista Rymättylän Märssyvahdit L-SP 

422 TARTAR Maahiset PäPa 

423 Team Totipotentti Vihdin Polunlöytäjät Uusimaa 

424 Team-K Turun Metsänkävijät L-SP 

425 Tuomenmarjat Kajaanin Korvenpojat ry J-SP 

426 Tö-Ha 2 Tampereen Kotkat Häme 

427 Vuoripuro.com Ähtärin Eräveikot P-PPP 

 

SYYSLOMA KIITTÄÄ YHTEISTYÖKUMPPANEITAAN! 
 
Aallon Leipomo Oy 

ALSO Finland Oy 

Elixia 

Haglöfs 

Hämeen Partiopiiri ry 

Ilves-fanituotteet 

Intersport Elo 

Kauppakeskus Elo,  

Liikuntakeskus Fressi 

Marttiini Oy 

Oy Teboil Ab 

Saarioinen Oy 

Sanser 

Tupperware/ TipTop-tuote 

UPM Raflatac 

Valokuvia Timo Peltomaa 

Vandernet 

Ylöjärven kaupunki 

Kaikki muut kilpailujamme tukeneet yritykset ja 
yhdistykset 
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TEHTÄVÄ- JA PISTELUETTELO 
 

 

 

 

  

 
SI PU RU HA 

KÄTEVYYS 20 20 30 30 
Hilavitkutin X X X X 
Jakkara 

  
X X 

Matkalaukku X X X X 
Sadonkorjuu X X X X 

     SUUNNISTUS 21 21 23 26 
Erilaiset kartat X X X X 
Paikannus X X X X 
Pistesienestys X X X X 
Yösuunnistus X X X X 
Öjäökv-rastit 

   
X 

     YMPÄRISTÖTIETO 12 12 16 16 
A.K. Cajanderin opit X X X X 
Kotimaan matkailuvaltit X X X X 
Kuukalenteri X X X X 
Syysmuutto 

  
X X 

     ERÄ- JA PARTIOTAIDOT 36 36 37 37 
Asento X X X X 
Karkkipäivä X X X X 
Kuntotesti X X X X 
Lentokentällä X X X X 
Mehumaija X X X X 
Ruokaterveiset Alanyasta X X X X 
Sulatus X X X X 
Suon yli X X X X 
Triage X X X X 

     YLLÄTYS 11 11 14 11 
Amazing race X X X X 
Lomalle! X X X X 
Sidotuin silmin X X X 

 Uudet harrastukset X X X X 
Vesirambo 

  
X X 

     Yhteensä 100 100 120 120 
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VARTION ILMOITTAUTUMISLOMAKE 
 

Palautetaan kisakeskukseen ilmoittautumisen yhteydessä. 
 
Sarja 

 _____________________________________________________________________ 

Vartion numero 

_____________________________________________________________________ 

Vartion nimi 

 _____________________________________________________________________ 

Lippukunta 

_____________________________________________________________________ 

Piiri 

 _____________________________________________________________________ 

 

Vartion jäsenet 
Nimi     Syntymäaika   Ikä (31.12.2012) 
1. (vj) 

________________________________________ __________________ ______________ 

2. 

________________________________________ __________________ ______________ 

3. 

________________________________________ __________________ ______________ 

4. 

________________________________________ __________________ ______________ 

 

            Yhteisikä (sininen ja punainen) ______________ 

 
Ilmoittajan allekirjoitus 

_____________________________________________________________________ 

Nimen selvennys 

_____________________________________________________________________ 

 

Lopulliset tulokset 
Vartio toivoo tulosten lähetettävän: 

 paperikopiona 

 sähköpostilla/nettisivulla (oletuksena sähköposti ja/tai kisan www-sivut) 


