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Tervetuloa 

Hienoa, että olette ilmoittautuneet mukaan Lounais-Suomen Partiopiirin kevätmestaruuskilpailuun ja seikkailijakilpailuun! 
Kilpailuun on 20.9.2020 mennessä ilmoittautunut 22 oranssin, 9 vihreän ja 54 seikkailijasarjan vartiota piirimme alueelta. 
Toivottavasti teillä on vielä kevättä rinnassa, niin pääsemme ratkomaan piirin kevätmestaruudet, vaikka kilpailu 
siirrettiinkin syksyn puolelle. 

Hunajassa pääsette tekemään ja kokemaan hunajaisen makeita ja merellisen suolaisia tehtäviä. Toivotan teille 
menestystä kisaan ja mukavaa kisapäivää! Muistakaa pitää toisistanne huolta ja ottaa turvavälit ja hygienia tosissaan 
huomioon. 

Jaakko Iivanainen, kilpailunjohtaja 

Koronaviruksen huomiointi kilpailussa 
 
Mikäli kilpailija sairastunut tai lieväoireinen, hänen ei tule osallistua kilpailuun. Riskiryhmiin kuuluvien tulee harkita 
huolellisesti kilpailuun osallistumista. 
 
Seuraamme koronavirustilannetta ja noudatamme viranomaisten päivittyviä ohjeita. 
 
Kilpailussa tulee noudattaa 1-2 metrin turvavälejä muihin vartioihin koko kilpailupäivän ajan erityisesti kilpailukeskuksen 
alueella oleskellessa, tehtäväalueilla ja jonotustilanteissa. Tehtävissä, joissa vartiot koskevat samoja pintoja, vartioiden 
tulee käyttää suojakäsineitä tai työkäsineitä tartuntariskin minimoimiseksi. Tehtävissä, joissa vartiot ovat lähikontaktissa 
rastihenkilöön, vartioiden tulee käyttää suojamaskia ja suojakäsineitä tartuntariskin minimoimiseksi. Suojamaskit jaetaan 
kilpailijoille kisan puolesta. Suojavarusteiden käyttö on ohjeistettu tehtäväkäskyissä. Vartioiden tulee huolehtia yskimis- ja 
käsihygieniastaan koko kilpailupäivän ajan yskimällä hihaan ja käyttämällä tarvittaessa käsidesiä. Rastihenkilökunta ja 
toimitsijat muistuttavat kilpailijoita turvavälien ja hygienian ylläpitämisestä kilpailupäivän aikana. Kilpailijat oleskelevat 
kilpailupäivän aikana ulkotiloissa pois lukien peseytymistiloissa ja wc-tiloissa käydessään. Pääsyä peseytymistilohin 
rajoitetaan turvavälien ylläpitämiseksi. Wc-tilat desinfioidaan määräajoin tartuntariskin minimoimiseksi. 
 
Järjestelytoimikunnan arvion mukaan noudattamalla turvavälejä ja hyvää hygieniaa voidaan partiotaitokilpailuihin 
osallistumista pitää turvallisena vallitsevassa koronavirustilanteessa. 

Yhteyshenkilöt 

Kilpailunjohtaja: 

Jaakko Iivanainen 
jaakko.iivanainen@partio.fi 
041 5056092 

Järjestelysihteeri: 

Maarit Pirinen 
maarit.a.pirinen@gmail.com 
050 5428732 

  



Kilpailukeskus 

Kilpailukeskuksena toimii Unajan koulu Raumalla osoitteessa Laivolantie 10, 26910 Unaja. Kilpailukeskuksessa sekä 
läheisen seurakuntakeskuksen pihassa on muutamia merkittyjä pysäköintipaikkoja, mutta kimppakyydit ovat suositeltavia 
pysäköintialueiden rajallisuudesta johtuen. Opastus kilpailukeskukselle on valtatie 8:lta. 

 

Ilmoittautuminen 

Ilmoittautuminen alkaa kilpailuaamuna klo 8.45 ja päättyy klo 9.30. Vartionjohtaja palauttaa ennakko-ohjeessa olevan 
ilmoittautumislomakkeen täytettynä kilpailukeskuksen ilmoittautumispisteeseen. Vartionjohtajalla tulee olla mukanaan 
vartion jäsenten vuoden 2020 jäsenkortit (joko sähköisessä muodossa tai tulosteena) tai muu todistus SP:n jäsenyydestä 
(esim. kuitti maksetusta jäsenmaksusta). 

Majoittuminen 

Perjantaina saapuvat vartiot majoittuvat koulun viereisellä urheiluseuran talolla Tapiolassa osoitteessa Tapiolantie 17. 
Majoittuminen on avoinna klo 19:00 alkaen. Saapuminen viimeistään klo 22:00 mennessä. 

Yöpyjät tarvitsevat mukaansa omat yöpymisvälineet. Majoitus on salissa lattialla. 

Majoituksen ilmoittautumisen yhteydessä varanneille on tarjolla aamupala kilpailukeskuksessa. 

Aikataulu 

Perjantai 9.10. 
19:00-22:00 Yöpyjät saapuvat majoitukseen 
22:00 Majoitus sulkeutuu  

Lauantai 10.10. 
8:45 Kilpailukeskus aukeaa 
8:45 Ilmoittautuminen alkaa 
9:30 Ilmoittautuminen päättyy 
9:40 Vartiot siirtyvät viimeistään lähtörastille 
9:50 Kisojen avajaiset 
10.00 Kilpailu alkaa 
14:00-18:00 Lounas tarjolla kilpailukeskuksessa 
14.30-17:00 Vartiot saapuvat maaliin 
18:00 Palkintojenjako 
20:00 Kilpailukeskus suljetaan 

  



Henkilökohtaiset varusteet 
 

● työkäsineet 
● puukko 
● ensiside tai vastaava 
● tulitikut 
● juomapullo tai vastaava, jossa vettä 
● eväät kilpailupäivän ajaksi 
● kynä 
● heijastin 
● henk. koht. lääkkeet 
● partiohuivi 
● kertakäyttökäsineitä (4 paria per henkilö, sopivan kokoisia) 
● käsidesiä 
● säänmukaiset ulkoiluvaatteet 

Henkilökohtaiset varusteet, ei maastoon 
 

● Vuoden 2020 jäsenkortti (sähköisenä tai tulosteena) 
● Peseytymisvarusteet 

Vartiokohtaiset varusteet 
 

● ensiapupakkaus, jossa ensiside, ideal-side, laastaria, haavateippi, sidetaitos, suojakäsineet 
● 2 kompassia 
● käsipora 
● puuporanterät 8 mm ja 6 mm 
● saha 
● kirves 
● vasara 
● suorakulma 
● rullamitta 
● retkikeitin (2 kattilaa, paistinpannu halkaisija vähintään n. 20 cm) 
● polttoainetta retkikeittimeen (1 h tarpeeseen) 
● 2 mukia  
● paistinlasta  
● vispilä 
● karttalaukku/suoja  
● otsa-/taskulamppu 
● kello 
● vartion nimellä ja numerolla varustettuja lappuja tehtävien merkitsemistä varten ja niiden kiinnitysvälineet (esim. 

narua) 4 kpl 
● kilpailunumero ja välineet sen kantamiseen tai kiinnittämiseen kilpailijan varusteisiin tai vaatteisiin 

Vartiokohtaiset varusteet, ei maastoon 
 

● Iso kassi tai jätesäkki kilpailukeskukseen jätettäviä varusteita varten 

  



Muutokset tehtäväluetteloon 

Tehtäväluettelossa ei ole muutoksia. 

Ruoka- ja juomahuolto 

Kilpailukeskuksella on mahdollista täyttää vesipullot. Vesipullojen täydennysmahdollisuus on näiden lisäksi vähintään 
yhdellä rastilla. 

Kilpailijoille tarjotaan keittolounas kilpailun jälkeen kilpailukeskuksella. Ruokatarjoilussa on huomioitu ilmoittautumisajan 
päättymiseen (20.9.) mennessä ilmoitetut ruokavaliot ja ruoka-aineallergiat. Vartio vastaa itse ruokahuollostaan kilpailun 
aikana. Ruokatehtävästä ei riitä syötävää koko vartiolle. 

Varustesäilytys 

Vartion varusteita voi jättää ennen kilpailua kilpailukeskukselle niille osoitetulle paikalle. Kilpailukeskukseen jätettävät 
tavarat tulee pakata kassiin, jonka päällä on nimilappu. Ilmoittautumispisteessä on myös arvotavarasäilytys. Arvotavarat 
tulee pakata ja nimikoida hyvin sekä merkitä vartion kilpailunumerolla. 

Peseytyminen 

Kilpailijoilla on mahdollisuus käydä kilpailun jälkeen suihkussa koulun liikuntasalin yhteydessä olevissa suihkutiloissa. 

Yhteiskuljetus 

Piiritoimisto on yhteydessä yhteiskuljetukseen ilmoittautuneisiin vartioihin. Toimisto kertoo tarkemmin kuljetusten 
aikataulun ja reitit. 

Turvallisuus 

Kilpailijoiden tulee tutustua voimassa oleviin Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeisiin. Linkki turvallisuusohjeisiin 
partio.emmi.fi/l/WGgsf7tdcRcz 

Tien ylityksissä on noudatettava tarkkaavaisuutta ja ne on tehtävä liikennesääntöjä noudattaen. 

Vakuutus 

Kilpailijat kilpailevat omalla vastuullaan. Partiolaiset on vakuutettu jäsenmaksuun sisältyvällä vakuutuksella. 
Jäsenmaksunsa maksaneilla partiolaisilla on toiminnan vastuu-, tapaturma-, matkustaja-, matkatavara- ja 
matkavastuuvakuutus LähiTapiolassa. Kilpailijoilla tulee olla Suomen Partiolaisten vuoden 2020 jäsenmaksu maksettuna 
ja voimassa kilpailun alkaessa. Suomen Partiolaisiin kuulumattomilla henkilöillä (EVP) on vakuutus voimassa 
partiotoimintaan tutustumisessa. Partiovakuutus on aina tapaturma- ja matkavakuutuksen osalta toissijainen. Lisätietoja 
saa halutessaan osoitteesta www.partio.fi/partiovakuutus. 

Kilpailuorganisaatio ei vastaa kilpailijoille sattuneista tai heidän aiheuttamistaan vahingoista. 

Kilpailuaika 

Kilpailuaika on Suomen virallinen aika. 

Lähtöpaikka ja lähtöön järjestäytyminen 

Kilpailijoiden tulee siirtyä lähtöön viimeistään aikatauluun merkittynä aikana. Lähtöön vartiot ohjeistetaan 
ilmoittautumispisteeltä. 

https://partio.emmi.fi/l/WGgsf7tdcRcz


Kilpailunumeron ja partiohuivin käyttö 

Jokaisella kilpailijalla on oltava partiohuivi kaulassa koko kilpailun ajan. Vartion tulee valmistaa itselleen vähintään yksi 
säänkestävä A4-kokoinen kilpailunumero. Numero tulee merkitä n. 15 cm korkein merkein. Vartion kilpailunumeron on 
oltava edestäpäin selkeästi näkyvillä koko kilpailun ajan. Vartioiden kilpailunumerot on ilmoitettu vartioluettelossa. 

Valokuvaaminen ja sosiaalinen media 

Kilpailussa saa käyttää kameraa (ei matkapuhelin) kisamuistojen tallentamiseen muulloin kuin tehtäväsuorituksen aikana. 
Kilpailutunnelmia saa jakaa  sosiaalisessa mediassa kilpailua ennen ja viimeisen vartion maaliintulon jälkeen. Kilpailun 
aihetunniste on  #Hunaja2020. 

Seikkailijavartion saattaja saa käyttää matkapuhelinta valokuvaamiseen kilpailussa. 

Kilpailureittien pituudet 
 

● Oranssi 5,5 km 
● Vihreä 5,5 km 
● Seikkailijat 5,0 km 

Kilpailukartta ja -maasto 

Kilpailukartta on suunnistuskartta mittakaavassa 1:10 000 vuodelta 2019. Lisäksi suunnistustehtävässä käytetään erillisiä 
suunnistuskarttoja. 

Kilpailureitti kulkee ulkoilureiteillä ja metsässä. Korkeusvaihtelut ovat vähäisiä. Avotulen teko on kilpailun aikana kielletty. 

Rastit 

Karttoihin rastit on merkitty pienellä ympyrällä ja sen vieressä olevalla järjestysnumerolla. Maastoon tehtävärastit on 
merkitty rastilipuilla.  

Tehtävärasteilla on käytävä numerojärjestyksessä. Rastin väliin jättäminen tulkitaan keskeyttämiseksi, elleivät järjestäjät 
toisin ilmoita. Rastille saavuttaessa vartio ilmoittautuu rastitunnuksen luona ilmoittautumispisteessä. Kilpailun maali 
sulkeutuu klo 18. 

Suunnistustehtävän rastit on merkitty maastoon rastilipuilla. Vartio hakee suunnistusrastin ottamalla ylös rastin 
rastitunnuksen suunnistustehtävän tehtäväkäskyssä osoitetulla tavalla. Suunnistustehtävien mallirastit ovat nähtävissä 
lähtöpaikoilla. 

Seikkailijoiden suunnistustehtävässä on tukireitti. Tukireitillä rastit on sijoitettu vähän matkan päähän maastoon ja 
karttaan merkitystä viitoituksesta. Seikkailijat suorittavat suunnistustehtävän ilman saattajaa. 

Yleiset toimintaohjeet 

Vartio on velvollinen itse merkitsemään nimensä ja kilpailunumeronsa vastauslomakkeisiin, palauttamiinsa tehtäviin ja 
muihin kilpailusuorituksiin. Vartion tulee maastossa liikkuessaan noudattaa jokamiehenoikeuksia. Tulenteko, puun ja 
polttopuun otto, viljelysten ylittäminen, pihamailla kulku (pois lukien kilpailun järjestäjien merkitsemät reitit) ja vastaavat 
jokamiehenoikeuksien vastaiset teot ovat kiellettyjä ja johtavat vartion hylkäämiseen. Kilpailujärjestäjien merkitsemiä 
reittejä on kuljettava. Vartion on noudatettava varovaisuutta teillä liikkuessaan. 

Säännöt ja määräykset 

Kilpailussa noudatetaan SP:n ja L-SP:n 1.4.2019 voimaan tulleita partiotaitokilpailujen sääntöjä ja Suomen Partiolaisten 
turvallisuusohjeita. Tehtäväkäskyt ja muut kilpailussa jaettavat paperit ovat suomenkielisiä. Seikkalijakilpailussa 
noudatetaan L-SP:n seikkailijakilpailujen järjestämistä koskevaa ohjetta. 

  



Saattajan rooli 
 
Seikkailijavartion saattaja toimii vartion henkisenä tukena ja partiohengen ylläpitäjänä sekä huolehtii vartion 
turvallisuudesta kilpailun aikana.  
 
Oikeudet ja velvollisuudet  
 

● Saattaja saa auttaa tehtäväkäskyn lukemisessa  
● Saattaja saa jakaa vartion sisäiset tehtävät, ellei tehtäväkäskyssä toisin sanot 
● Saattajan velvollisuus on huolehtia työkalujen ja keittimen turvallisesta käytöstä 
● Saattajan velvollisuus on huolehtia vartion turvallisesta etenemisestä vaellusreitillä 

o Liikennesääntöjen noudattaminen 
o Kiellettyjen alueiden välttäminen 
o Vaellusreitiltä eksymisen estäminen 

● Saattaja saa huolehtia, ettei tehtäväaika ylity 
● Saattaja ei saa osallistua tehtävien konkreettiseen tekemiseen, ellei tehtäväkäskyssä toisin sanota 

Tehtävien ilmoittaminen 

Kilpailun kuluessa tehtävät annetaan kirjallisina käskyinä. Lisäksi restihenkilöt voivat antaa täydentäviä suullisia ohjeita. 
Vartion on itse huolehdittava siitä, että se saa rastilla aina oman sarjansa tehtäväkäskyn liitteineen. Vartion on merkittävä 
jokaiseen vastauslomakkeeseen ja arvosteltavaan työsuoritukseen vartion kilpailunumero, nimi ja sarja, vaikkei tätä 
erikseen pyydettäisi. 

Suoritusaika aika- sekä aika- ja taitotehtävissä alkaa sillä hetkellä, kun vartio saa tehtäväkäskyn, ellei tehtäväkäskyssä 
toisin määrätä. Määräajassa suoritettava aika- ja taitotehtävä on luovutettava arvosteltavaksi määräajan kuluessa. Ajan 
ylitys aiheuttaa suorituksen hylkäämisen, ellei toisin ilmoiteta. Tehtävissä, joissa ajan ylitys alentaa pisteitä tai joissa 
paras aika antaa täydet pisteet ja tietty aika nolla pistettä, väli interpoloidaan suoraviivaisesti. Tällöin esimerkiksi ajaltaan 
ääripäiden puoleen väliin sijoittuva vartio saa pisteistä puolet. 

Sääntöjen mukaan tehtäväkäskyn vastainen suoritus voi aiheuttaa vartion tehtäväsuorituksen hylkäämisen, vaikkei tätä 
erikseen tehtäväkäskyssä mainita. 

Keskeyttäminen 

Keskeyttäneiden vartioiden on ilmoittauduttava lähimmälle kilpailurastille. Tämän jälkeen vartion on välittömästi siirryttävä 
kilpailukeskukseen. Vartio voidaan tarpeen vaatiessa, kuten loukkaantumistapauksissa, kuljettaa kilpailukeskukseen 
mahdollisuuksien mukaan. Kilpailukeskukseen saavuttuaan vartion on ilmoittauduttava kilpailutoimistoon. 
Loukkaantumistapauksissa päätöksen vartion jatkamisesta kilpailussa tai sen ulkopuolella tekee tuomarineuvosto. 
Yhdenkin tehtävärastin väliin jättäminen tulkitaan keskeyttämiseksi. 

Matkapuhelimet 

Vartio voi halutessaan ottaa kilpailuun mukaan oman matkapuhelimen, jota voi käyttää ainoastaan hätätapauksissa, 
esimerkiksi välitöntä hoitoa tarvittavissa tapaturmissa tai eksymistilanteissa. Puhelin tulee olla vesitiiviisti pakattu akku 
täyteen ladattuna. Puhelin tulee sinetöidä kilpailukeskuksen ilmoittautumispisteessä. Puhelimen sinetöinti tarkistetaan 
kilpailun maalissa ja rikkoutunut sinetti voi johtaa vartion hylkäämiseen. 

Seikkailijavartion saattaja saa pitää mukanaan sinetöimätöntä matkapuhelinta kilpailun aikana kilpailumuistojen 
tallentamista ja vartion turvallisuuden takaamista varten. Puhelimen hyödyntäminen kilpailusuorituksen edistämiseen on 
kielletty. 

Eksyminen 

Mikäli vartio eksyy, voi vartio käyttää sinetöityä hätäpuhelinta ja soittaa järjestelysihteerille. Myös paikallisilta asukkailta 
voi kysyä neuvoa. Kilpailualueella on hyvä tieverkosto eli eksymisen riski on pieni. 

  



Lääkintähuolto 

Kilpailijoilla tulee olla mukanaan henkilökohtaiset lääkkeet ja vartioilla omat ensiapuvälineet omaa tarvetta varten. 

Kilpailun lääkintähuolto on paikalla kilpailukeskuksen avautumisen ja sulkeutumisen välillä. Lääkintähuolto on läsnä 
lähtötehtävässä sekä ruokarastilla. Lääkintähuoltoon saa yhteyden rastihenkilökunnan tai toimitsijoiden välityksellä tai 
kilpailukeskuksessa. Jokaisella rastilla on pieni ensiapuvarustus. Hätätilanteen sattuessa muualla kuin rastin 
läheisyydessä on pyrittävä lähimmälle rastille. Vakavan tapaturman tai sairaskohtauksen sattuessa aloita tarvittava 
ensiapu, soita 112 ja ole sen jälkeen yhteydessä järjestelysihteeriin. 

Vartion saattaja voi tarvittaessa olla kilpailun aikana yhteydessä ensiapuvastaavaan puhelimitse. 

EA-vastaava, Kaisa Räsänen, 050 0320653 

Yleisö ja huoltajat 

Kilpailurastit eivät ole avoinna yleisölle. Yleisö ja huoltajat voivat seurata lähtö- ja maalirastia, kunhan eivät häiritse rastin 
toimintaa eivätkä vaikuta vartioiden suorituksiin.  

Tulokset ja palaute 

Tulokset julkaistaan kilpailukeskuksessa kilpailun jälkeen. Tämän lisäksi väliaikatuloksia julkaistaan mahdollisuuksien 
mukaan. Lopulliset tulokset julkaistaan kilpailun nettisivuilla www.myrskypojat.fi/hunaja2020. Tarkistettu tulosluettelo 
toimitetaan kilpailuvartioille sähköpostitse viikon kuluessa kilpailun päättymisestä. 

Kilpailuorganisaatio toivoo osallistujien antavan kilpailusta palautetta maalissa kerrottavalla tavalla. 

Tarkastuspyynnöt ja vastalauseet 

Kilpailuvartio voi tehdä tarkistuspyynnön vartion omien tulosten tarkistamiseksi. Tarkistuspyynnössä ei ole kyseessä 
vastalause, eikä sillä voi vaatia tehtävän hylkäämistä. Tarkistuspyyntö on maksuton ja se on tehtävä kirjallisesti 
kilpailupaikalla järjestäjän ilmoittamalla tavalla. Tarkistuspyyntö on jätettävä 15 minuutin kuluessa siitä, kun valvoja on 
hyväksynyt kilpailun viralliset tulokset. 

Vastalause kilpailujen järjestelyjä, kilpailijoita ja tehtävien arvostelua vastaan on jätettävä tuomarineuvoston 
puheenjohtajalle viimeistään 15 minuutin kuluttua siitä, kun valvoja on hyväksynyt viralliset tulokset. Vastalause on 
tehtävä kirjallisesti ja sen voi esittää vain kilpailuvartio. Vastalausemaksu 25 euroa on puolet osanottomaksusta ja se 
tulee maksaa vastalausetta jätettäessä kilpailutoimistoon. 

Vastalause tarkistettua tulosluetteloa ja arvostelua vastaan on postitettava tuomarineuvoston puheenjohtajalle viimeistään 
viikon kuluessa tulosluettelon toimituspäivästä. Vastalausemaksu 25 suoritetaan vastalausetta jätettäessä piirin tilille. 

Kaikki vastalauseen kohdetta käsittelevät asiakirjat, todistuskappaleet ja muut vastaavat aineistot on mahdollisuuksien 
mukaan saatava tuomarineuvoston käyttöön sekä asiaan osalliset henkilöt tuomarineuvoston kuultaviksi, jotta asia 
voitaisiin ratkaista mahdollisimman oikeudenmukaisesti. Vastalausemaksu palautetaan, jos vastalause hyväksytään. 
Maksu voidaan palauttaa myös muulloin, jos tuomarineuvosto katsoo sen aiheelliseksi. 

Palkintojenjako 

Palkintojenjako suoritetaan kilpailukeskuksessa klo 18. Mitalit jaetaan myöhempänä ajankohtana Lounais-Suomen 
partiopiirin määrittämällä tavalla. 
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Vuoden 2019 voittajavartiot 
 
Seikkailijasarja 
Nimettömät Nasut, Pyhärannan Korpiankkurit 
 
Oranssi  
TehoTytöt, Pyhärannan Korpiankkurit 
 
Vihreä 
Telkkä, Turun Sinikotkat 

Löytötavarat 

Löytötavaroita säilytetään kilpailun ajan kilpailukeskuksessa. Kilpailun jälkeen, 11.10. lähtien, kadonneita tavaroita voi 
tiedustella järjestelysihteeriltä 25.10. asti ja sen jälkeen ne viedään piirin löytötavaroihin. 

Tuomarineuvoston jäsenet 

Puheenjohtaja 
Susanna Kaitila (Raision KilliNallit) 
susanna.h.kaitila@gmail.com 
040 0174609 

Valvoja 
Petri Vainio (Kaarinan Ristiritarit) 

Kilpailijoiden edustaja 
Aino Kalske (Auran Tytöt) 

Kilpailunjohtaja 
Jaakko Iivanainen (Karimo) 

Toimitsijoiden tunnukset 
 

● Rastipäällikkö: Keltainen huomioliivi 
● Kilpailijoiden edustaja: Oranssi huomioliivi 
● Tuomarineuvosto: Punaiset hihamerkit 
● Ensiapuhenkilöstö: Punaiset liivit 

Tehtäväsuorituksen hylkääminen (sääntöjen 12§ ) 

Tehtäväkäskyssä kiellettyjen varusteiden käyttö tehtäväsuorituksen aikana aiheuttaa vartion kyseisen tehtäväsuorituksen 
hylkäämisen. Muu tehtäväkäskyn vastainen suoritus voi aiheuttaa vartion kyseisen tehtäväsuorituksen hylkäämisen. 
Tehtävän hylkäys tehtäväkäskyn vastaisesta suoritteesta aina tuomarineuvoston päätöksellä. 

  



Kilpailusta hylkääminen (sääntöjen 10§) 

Vartion jäsenen loukkaantumisen tai sairastumisen vuoksi vajaalukuiseksi tuleva vartio saa jatkaa kilpailun sisällä 
tuomarineuvoston luvalla. Vajaalukuisuus ei merkitse kilpailun keskeyttämistä. 

Määräykset, joiden rikkominen kilpailun kuluessa voi 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 hallussapito kilpailujen aikana on kielletty (ellei järjestäjä toisin määrää). 
Kielto ei koske kameroita, joita käytetään kilpailumuistojen tallentamiseen muulloin kuin tehtäväsuorituksen 
aikana eikä matkapuhelimia, jotka ovat mukana hätätilanteita varten sammutettuina ja sinetöityinä. 

● Tulen sytyttäminen, polttopuiden ottaminen, viljelysten ylittäminen, pihamailla kulku, rakennustarvikkeiden 
ottaminen ja puiden kaataminen ilman lupaa on kielletty. 

● Vartion on käytävä kaikilla vaellusrasteilla ennalta määrätyssä 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, ellei järjestäjä toisin määrää. 

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. 

  



Tehtäväluettelo 
Seik. OrVi 

Yhteispisteet 60p 60p 

 

Arjentaidot ja turvallisuus  12p 12p 

 Plätti nallekastikkees 6p 6p 

Nalle kankaalla 6p 4p 

Auta Nallea - 2p 

 

Kädentaidot 12p 12p 

 Yhtä köyttä 6p 6p 

Majatalo 6p 6p 

 

Luova ajattelu ja ongelmanratkaisu 12p 12p 

 Päiväkirja 5p 5p 

Käpyttääkö? 3p 3p 

Nalle maustekaapilla 4p 4p 

 

Retkeilytaidot 12p 12p 

 Purkit hukassa 6p 6p 

Merikarhu elementissään 6p 6p 

 

Yhteiskunta ja erilaiset ihmiset 12p 12p 

 Kompassista gepsiin 6p 6p 

Liukkaalla lankulla 6p 6p 

 

 

  



Vartioluettelo 

 

Seikkailijat   

Kilpailunumero Vartion nimi Lippukunta 

1 Apinariiviöt Perttelin Piketit ry 

2 Märssyvahti Ketut Rymättylän Märssyvahdit ry 

3 Agenttihaiketut Alastaron Jyväset ry 

4 Yksisarviset Leirisiskot ry 

5 Styyrpuuri 2 Nuotiotytöt ry 

6 Rouskut Raision KilliNallit ry 

7 Rakettiryhmä Pomarkun Polunkävijät ry 

8 Retkeilijät Pomarkun Polunkävijät ry 

9 Merihevoset Naantalin Siniset ry 

10 Merihevoset II Naantalin Siniset ry 

11 Lentävät lehmät Liedon Eränkävijät 

12 Meriapinat Auran Tytöt ry 

13 Hiiret Raision KilliNallit ry 

14 Yöperhoset Laitilan Lumikit ry 

15 Styyrpuuri 1 Nuotiotytöt ry 

16 Kopardit Kopardit ry 

17 Donitsimetsän Seikkailijat Nousiaisten Henrikin Lippukunta 

18 Jänöt Mietoisten Kolopuutintit ry 

19 Bandat Narvin Tytöt ry 

20 Sitlooda Kaarinan Ristiritarit ry, Kaukapartio ry, Turun Tähti-Tytöt ry 

21 Loharit Porin Tulitikut ry 

22 Kilpparit Maarian Tähkät ry 

23 PikaPika possut Karimo ry, Toijalan Eräveikot ry 

24 Minkit Tasalam Boja ry 

25 Lokinpojat 1 Taivassalon Tupshaukat ry 

26 Lokinpojat 2 Taivassalon Tupshaukat ry 

27 Nallekarkit Marjatat ja Mikon Pojat ry 

28 Musta Lilja Kaarinan Ristiritarit ry 

29 Lokinpojat 3 Taivassalon Tupshaukat ry 

30 Liekit Siikaisten Karhunveikot 

31 Spinnu Nuotiotytöt ry 

32 Liito-oravat Pyhärannan Korpiankkurit ry 

33 Tahmatassut Marjatat ja Mikon Pojat ry 



34 Agenttihaiketut 2 Alastaron Jyväset ry 

35 Styyrpuuri 3 Nuotiotytöt ry 

36 Lokinpojat 4 Taivassalon Tupshaukat ry 

37 Tulitikkutytöt Jokikylän Pojat ry, Raision KilliNallit ry 

38 Tunturipöllöt Kaarinan Sädetytöt ry, Liedon Eränkävijät 

39 Kettu Kaarinan Ristiritarit ry 

40 Ketut Maskun Hemmingin Tyttäret ja Pojat ry 

41 Masuunit Mietoisten Kolopuutintit ry 

42 Nalle Puhit Marjatat ja Mikon Pojat ry 

43 Pensaskertut Mietoisten Kolopuutintit ry 

44 Maahiset 1 Mynämäen Maahiset ry, Tasalam Boja ry 

45 Naalit Tasalam Boja ry 

46 Yksisarviset Pyhärannan Korpiankkurit ry, Vammalan Nuotiosiskot ry 

47 Vasarahait Naantalin Siniset ry 

48 Meritähdet Uudenkaupungin Merihait ry 

49 Neljä käpyä Siikaisten Karhunveikot 

50 Ampuhaukat Mietoisten Kolopuutintit ry 

51 Mesikämmenet Marjatat ja Mikon Pojat ry 

52 Nimettömät Nasut Laitilan Lumikit ry, Ähtärin Eräveikot ry 

53 Tukaanit RajakivenKiertäjät ry 

54 Peurat Tasalam Boja ry 

   

Oranssi   

Kilpailunumero Vartion nimi Lippukunta 

101 Aropuput Raision KilliNallit ry 

102 Merileijonat Auran Tytöt ry 

103 Pyhikse Kovikse Pyhärannan Korpiankkurit ry 

104 Sateenkaariperunat Leirisiskot ry 

105 EräKorennot 2 Laitilan Lumikit ry 

106 Naurulokit 1 Taivassalon Tupshaukat ry 

107 Kvantti Nuotiotytöt ry 

108 Naurulokit 2 Taivassalon Tupshaukat ry 

109 Naurulokit 3 Taivassalon Tupshaukat ry 

110 Päivänsäteet Pomarkun Polunkävijät ry 

111 Eräkorennot Laitilan Lumikit ry 

112 Norpat Karimo ry 

113 Maahiset 2 Mynämäen Maahiset ry 

114 Naurulokit 4 Taivassalon Tupshaukat ry 



115 Aropuput Raision KilliNallit ry 

116 Kadonneet kiuasmakkarat Leirisiskot ry 

117 Aku Ankat Karimo ry 

118 Vennilovers Marjatat ja Mikon Pojat ry 

119 Turboetanat RajakivenKiertäjät ry 

120 Susi-vartio Porin Tulitikut ry 

121 Merimakkarat Auran Tytöt ry 

122 Mustikkapandat Lallin Partio 

   

Vihreä   

Kilpailunumero Vartion nimi Lippukunta 

201 Siilit Meri-Porin Partio ry 

202 Champions Mellilän Menninkäiset ry 

203 Villitsiat 2 Huittisten Eränkävijät ry, Keikyän Korvenkävijät ry 

204 Pyhät kananugetit Rymättylän Märssyvahdit ry 

205 Gacellit Narvin Tytöt ry 

206 Retkeläiset Marjatat ja Mikon Pojat ry 

207 Supernokkelat Perttelin Piketit ry 

208 Nokkavat Perttelin Piketit ry 

209 Villitsiat 1 Huittisten Eränkävijät ry, Lallin Partio 

 

  



HUNAJA 2020 
Lounais-Suomen Partiopiirin kevätmestaruuskilpailu ja seikkailijakilpailu 

10.10.2020 

 

 

ILMOITTAUTUMISLOMAKE 
 

 Vartion numero  

Vartion sarja  

Vartion nimi  

Vartion lippukunta  

 

Jäsennumero Osallistujan nimi Syntymäaika Ikä 
(31.12.2020) 

    

    

    

    

    

    

  Yhteensä:  

 

 

Yhteyshenkilön tai huoltajan nimi ja puhelinnumero 

 

Ilmoittajan allekirjoitus, nimenselvennys ja puhelinnumero 

 

 

  



Yhteistyössä: 
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