
 

 

 

 

 

 

 

HUNAJA 2020 
Rauman alue kutsuu Sinut ja vartiosi Lounais-Suomen Partiopiirin 

partiotaitojen oranssin ja vihreän sarjan kevätmestaruuskilpailuihin 

sekä seikkailijakilpailuun ”Hunaja 2020” 25. huhtikuuta 2020 

Rauman Unajaan. Kilpailu on päiväkilpailu.  

 

SARJAJAKO 

Tarpojasarjat  

Vihreä (avoin), Oranssi (tyttövartiot) 

Kilpailuvartiossa on 4–6 12–17-vuotiasta 

jäsentä. Vihreä sarja on kaikille avoin ja 

oranssi sarja on ainoastaan tytöille. 

Kilpailuvartion jäsenten yhteenlaskettu ikä 

saa olla enintään 58 vuotta (neljä jäsentä), 73 

vuotta (viisi jäsentä) tai 87 vuotta (kuusi 

jäsentä). Reitin pituus: 5–10 km. 

Seikkailijasarja 

Kilpailuvartiossa on 4–6 10–13-vuotiasta 

jäsentä. Lisäksi mukana tulee olla vähintään 

15-vuotias saattaja, joka kulkee vartion 

mukana koko kilpailun ajan, mutta ei 

osallistu tehtävien suorittamiseen, ellei 

toisin mainita. Reitin pituus: 4–7 km. 

  

Kilpailijoiden ikä lasketaan vuoden 2020 aikana täytettävin vuosin. 

OSANOTTO-OIKEUS 

Kaikkien kilpailijoiden Suomen Partiolaisten vuoden 2020 jäsenmaksu tulee olla maksettuna. Kunkin kilpailuvartion jäsenen tulee kuulua 

johonkin L-SP:n lippukuntaan, ja kilpailuvartion tulee edustaa L-SP:n lippukuntaa, johon vähintään yksi kilpailuvartion jäsen kuuluu. 

Jokainen L-SP:n lippukunta voi ilmoittaa kilpailuun haluamansa määrän vartioita. Seikkailijoiden saattajan ei tarvitse olla partiolainen. 

 

SÄÄNNÖT 

Kilpailussa noudatetaan Lounais-Suomen Partiopiirin 1.4.2019 

voimaan tulleita partiotaitokilpailujen sääntöjä ja Suomen 

Partiolaisten turvallisuusohjeita.  

 

ILMOITTAUTUMINEN JA KILPAILUMAKSU 

Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti Kuksan kautta viimeistään 

25.3.2020 osoitteessa kuksaan.fi/30919 

 

Kilpailumaksu on 50 € per vartio. Kilpailumaksu laskutetaan 

lippukunnilta jälkikäteen. Maksu sisältää kilpailussa jaettavan 

materiaalin sekä lämpimän ruuan ja peseytymismahdollisuuden 

kilpailun jälkeen. Maksu sisältää myös majoituksen 

kilpailukeskuksessa kilpailua edeltävänä yönä sitä tarvitseville. 

Vartio ilmoittaa majoitustarpeestaan ilmoittautumisen yhteydessä. 

(Kilpailuvartioiden tulee olla paikalla kilpailukeskuksessa Unajan 

koululla lauantaiaamuna viimeistään klo 9:30.) 

 

YHTEYSTIEDOT 

Kilpailunjohtaja Jaakko Iivanainen, Karimo ry 

jaakko.iivanainen@partio.fi 

 

Lisätietoa kilpailun internet-sivulta myrskypojat.fi/hunaja2020 

 

TEHTÄVÄLUETTELO 

  OR/VI SEIKK. 

Yhteispisteet  60 60 

    

Arjen taidot ja 

turvallisuus 

 12 12 

 Plätti nallekastikkees x x 

Nalle kankaalla x x 

Auta Nallea x  

Kädentaidot  12 12 

 Yhtä köyttä x x 

Majatalo x x 

Luova ajattelu ja 

ongelmanratkaisu 

 12 12 

 Päiväkirja x x 

Käpyttääkö? x x 

Nalle maustekaapilla x x 

Retkeilytaidot  12 12 

 Purkit hukassa x x 

Merikarhu 

elementissään 

x x 

Yhteiskunta ja 

erilaiset ihmiset 

 12 12 

 Kompassista gepsiin x x 

 Liukkaalla lankulla x x 

 

 

 


