
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hämeen Partiopiirin tarpojakilpailut  

Hattulassa 23.4.2022 

KILPAILUOHJE 

Ota mukaan kisapaikalle! 
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Kilpailun järjestäjät 

Kilpailunjohtaja Ossi Kenttä, Wanajan Ilves  
Järjestelysihteeri Marjaana Tegelberg, Parolan Eräveikot  
Tehtäväryhmänjohtaja Anni Simonen, Lammin Evonkävijät  
Ratamestari  Turkka Salo, Parolan Eräveikot  
Tulostoimisto Tina Dahlgren, Hauhon Partiolaiset 
Viestintävastaava Suvi Honkavaara, Parolan Eräveikot 
Kisakeskus  Mona Tienhaara, Joutjärven Kipinät 
Huoltopäällikkö Henri Vaaja, Parolan Eräveikot 
Ensiapuvastaava Päivi Tynskä, Valkeakosken Korvenkävijät 
 
Tuomarineuvosto 
Tuomarineuvoston puheenjohtaja Johannes Wahlberg, Tampereen Eräpojat 
Kilpailun valvoja  Simo Soininen, HP Kilpailujaosto 
Kilpailijoiden edustaja  Soila Simola, Vesilahden Valkohännät 
 
Jos teille tulee asiaa kilpailun järjestäjille ennen kilpailua, ottakaa yhteyttä 
 
Kilpailunjohtajaan  
Ossi Kenttä 
050 910 3665 
ossi.kentta@partio.fi 
 
Järjestelysihteeriin 
Marjaana Tegelberg 
040 827 1658 
marjaana.tegelberg@partio.fi 
  
Hämeen Partiopiirin toimistolla (arkisin klo 9-17) kisa-asioissa auttaa  
järjestökoordinaattori  
Sara Heinonen  
050 311 0917 
sara.heinonen@partio.fi 
 

 
Kilpailun aikataulu 
 

Lauantai 23.4.2022 
8:00 Kisakeskus aukeaa 
8:00–8:45 Oranssin sarjan ilmoittautuminen 
9:00 Oranssin sarjan lähtö 
9:00 – 9:45 Vihreän sarjan ilmoittautuminen 
10:00 Vihreän sarjan lähtö 
14:00 Ensimmäinen vartio maalissa (arvio) 
13–17 Ruokailu koululla 
19:00 Kisakeskus sulkeutuu 

mailto:ossi.kentta@partio.fi
mailto:marjaana.tegelberg@partio.fi
mailto:sara.heinonen@partio.fi
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OHJEITA JA MÄÄRÄYKSIÄ KILPAILIJOILLE 
 

Kilpailukeskus 
Kilpailukeskuksena toimii Parolan alakoulu (Merventie 12, 13720 Parola). Kilpailijoille on varattu 
koululta omat parkkipaikat, jotka on merkitty karttaan ”P” kirjaimella. Ilmoittautuminen tapahtuu 
ulkona pääoven edessä.  
Sisäänkäynti kisakeskukseen tapahtuu pääovesta. Sisällä ei olla kengillä ja kengät jätetään 
eteiseen tai merkattuun paikkaan. Sisällä olevat toiminnot; vessat, suihkut, tavarasäilytys ja 
ruokailu tapahtuvat samassa kerroksessa. Vallitsevan tautitilanteen takia sisätiloissa ylimääräistä 
oleskelua tulee välttää ja käynnit sisätiloissa tulee suorittaa ripeästi. Sisätiloissa käytössä tulee olla 
kasvomaski. 
 
Jos saavut kisapaikalle: 

• yhteiskuljetuksella jättää linja-auto kisailijat kyydistä koulun edessä kulkevalle tielle. 

• omalla henkilöautokyydillä voi kisailijat jättää kyydistä koulun edessä kulkevalle tielle. 

• omalla henkilöautokyydillä ja auto jää päiväksi kisapaikalle, jätä auto Parolan yhteiskoulun 
pysäköintialueelle (kulku Nuohoojantieltä). 

 
Aamulla kilpailupaikalla on liikenteenohjaajat neuvomassa pysäköinnissä. 
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Ilmoittautuminen 
Ilmoittautumiset on porrastettu sarjoittain: 
Oranssi sarja klo 8:00 – 8:45 
Vihreä sarja klo 9:00 -9:45  
 
Vartioita kehotetaan saapumaan ajoissa paikalle, jotta ilmoittautuminen ei ruuhkaudu. Muistakaa 
myös varata vessassa käymiseen ja muuhun asiointiin tarpeeksi aikaa. Ilmoittautuminen tapahtuu 
ulkona kisakeskuksen edessä. Vartionjohtaja käy ilmoittamassa kisavartion oheisella 
ilmoittautumislomakkeella, jonka löydät tämän ohjeen lopusta. Ilmoittautuessa vartionjohtajan on 
esitettävä jokaisen vartion jäsenen vuoden 2022 jäsenkortit. Jäsenkortit voi tulostaa Kuksasta tai 
näyttää sähköisesti. 
 
Ilmoittautumisen jälkeen vartiot jäävät odottamaan kilpailukeskuksen edustalle. Ennen kilpailun 
alkua vartiot ohjataan lähtötehtävä alueelle järjestäjien toimesta. 
 
 
 
 

SISÄÄNKÄYNTI KISAKESKUKSEEN 

ILMOITTAUTUMINEN ULKONA 

P 

BUSSI- JA HENKILÖAUTOMATKUSTAJAT  
JÄTETÄÄN TÄHÄN 
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Korona 
Noudatamme kilpailussa voimassa olevia korona-ohjeistuksia: 
https://hp.partio.fi/ajankohtaista/hameen-partiopiirin-alueelliset-tarkennukset-valtakunnalliseen-
koronaohjeeseen/ 
 
Huomioithan, että sisätiloissa käytetään maskia ja turvaväleistä huolehditaan jonotustilanteissa! 
 
Jos tunnet olevasi kipeä, jää kotiin! 
 
Käyttäytyminen 
Kilpailuvartioilta edellytetään partiomaista käytöstä, joka tarkoittaa mm.: 

- Kisojen aikana tulee noudattaa jokamiehenoikeuksia ja velvollisuuksia sekä 
liikennesääntöjä. 

- Tulen sytyttäminen ja pihamailla kulku ilman lupaa on kielletty. 
- Järjestäjien neuvoja ja ohjeita on noudatettava. 
- Vartioiden välinen yhteistyö on kielletty kilpailun aikana. 
- Annettuja koronaohjeistuksia noudatetaan. 
 

Kilpailunumero 
Valmistakaa vartiollenne sään kestävä numerolappu, jonka ohjeellinen koko on 20 x 30cm. 
Kilpailunumero merkitään lappuun tummalla värillä selkein numeroin. Kilpailunumeronne löydätte 
ennakko-ohjeen lopusta. Kilpailunumeron tulee olla esillä koko kilpailun ajan selkeästi. 
Kilpailunumero kiinnitetään vähintään yhden vartion jäsenen rintaan tai reiteen. 
 
Rata, kartat, rastit ja eteneminen 
Radan pituus on noin 6 km, matka on noin kilometrin ennalta tiedotettua pidempi. Matka 
kuljetaan kävellen, niin että vartio liikkuu yhtenä ryhmänä. Vartion tulee kuljettaa kilpailuvarusteet 
mukanaan lähdöstä maaliin. Kilpailumaasto on taajama-aluetta sekä metsää (helppoa 
suunnistusta). Rastit on merkitty rastilipuin ja numeroin. Vartio ei saa jakaantua kilpailun aikana. 
 
Tehtävärastille tullessaan vartion tulee ilmoittautua partiomaisesti (tehdään partiotervehdys ja 
sanotaan esimerkiksi ”Silakat, numero 29, vahvuus 1+4, ilmoittautuu rastille 4”. Tehtävärasteilla 
on käytävä numerojärjestyksessä. Tehtävärastin tahallinen väliin jättäminen tulkitaan vartion 
keskeyttämiseksi. Ennen rastilta poistumista vartion on muistettava käydä ilmoittautumassa 
poistumispisteellä, mikäli sellainen on rastilla.  
 
Tehtäväkäskyt annetaan paperilla. Suoritusaika alkaa tehtäväkäskyn saamisesta, ellei toisin 
mainita. Vartion tulee seurata tehtävään kuluvaa aikaa. Vartion on merkittävä jokaiseen 
vastauslomakkeeseen ja luovuttamaansa tehtävään selkeästi vartion nimi ja numero. 
 
Mikäli vartionne eksyy, pysykää rauhallisina! Selvittäkää ensin, missä paikassa tiesitte viimeisen 
kerran sijaintinne tarkasti ja pyrkikää palaamaan sinne. 
 
Kilpailusta hylkääminen 
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: 

https://hp.partio.fi/ajankohtaista/hameen-partiopiirin-alueelliset-tarkennukset-valtakunnalliseen-koronaohjeeseen/
https://hp.partio.fi/ajankohtaista/hameen-partiopiirin-alueelliset-tarkennukset-valtakunnalliseen-koronaohjeeseen/
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• Kilpailuvartio ei saa jakaantua ilman tehtäväkäskyn tai jakaantumisohjeen (matkaohje) 
lupaa. 

• Lunttien tai muun vastaavan esim. netin 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, matkapuhelimien, sähköisten paikannus- ja/tai kommunikointilaitteiden 
sekä sähköisten tiedontallennuslaitteiden hallussapito kilpailujen aikana on kielletty (ellei 
järjestäjä toisin määrää). Kielto ei koske kameroita, joita käytetään kisamuistojen 
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. 
 
Tehtäväsuorituksen hylkääminen 
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. 
 
Keskeyttäminen 
Keskeyttäneiden vartioiden on viipymättä ilmoittauduttava lähimmälle kilpailurastille tai 
kilpailukeskukseen. 
 
Ruokailu 
Kilpailun jälkeen kilpailijoille tarjotaan lämmin ateria kilpailukeskuksessa, koulun ruokalassa klo 
13–17. Ruokailua varten ei tarvitse varata omia ruokailuvälineitä. 
Huom! Ottakaa maastoon riittävä määrä evästä ja juomista. Kilpailun aikana maatossa ei tarjoilla 
ruokaa.  
 
Vessat ja vesipiste 
Kilpailureitin varrella on kilpailijoiden käytössä puucee sekä siirrettävä käymälä. Käymälät ovat 
merkattu karttaan. 
Rastilla 7 on mahdollisuus täyttää omia juomapulloja vedellä. 
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Vaihtovarusteet ja arvotavarat 
Kilpailukeskukseen kisan ajaksi jäävät tavarat vartion tulee pakata selkeästi nimettyyn (nimi, 
numero, sarja) kassiin tai jätesäkkiin ja jättää se järjestäjien osoittamaan paikkaan 
kilpailukeskukseen. 
Arvotavarat vartio voi jättää kilpailun ajaksi säilytykseen lukittuun tilaan. Vartion tulee tuoda 
tavarat säilytykseen yhdellä kertaa ja ne suljetaan A4-kokoiseen kirjekuoreen, johon merkitään 
vartion nimi ja numero. Kännykät tulee sulkea ennen säilytykseen tuomista. 
 
Suihkut 
Kilpailukeskuksessa on peseytymismahdollisuus. 
 
Löytötavarat 
Löytötavarat tuodaan ja säilytetään ulkona kisan infopisteellä. Kilpailun jälkeen kadonneita 
tavaroita voi tiedustella Hämeen Partiopiirin Tampereen toimistolta p. 03 3123 4900, 
partiotoimisto.tampere@partio.fi. 
Löytötavaroita säilytetään toukokuun loppuun saakka, jonka jälkeen ne lahjoitetaan eteenpäin. 
 
Lääkintähuolto ja vakuutukset 
Kilpailuvartioilla on oltava ensiapuvälineitä omaa tarvetta varten (katso pakolliset varusteet). 
Rasteilta löytyy pikkutapaturmien hoitoon tarvittava välineistö. Kilpailun ensiapuryhmään saa 
yhteyden rastihenkilöstön välityksellä. 
 
Vartiot kilpailevat omalla vastuullaan. Kilpailijat on vakuutettu SP:n jäsenmaksuun sisältyvällä 
toissijaisella tapaturma- ja vastuuvakuutuksella. Kaikilla kilpailijoilla tulee tämän takia olla SP:n 
jäsenmaksu maksettuna. Kaikkien kilpailuun osallistuvien tulee tutustua SP:n turvallisuusohjeisiin. 
 
Tulokset, oikeat vastaukset ja palkintojenjako 
Kilpailun lopulliset tulokset julkaistaan kilpailun päätyttyä kisojen nettisivuilla 
https://hp.partio.fi/nyt/kevatkisat/ viimeistään seuraavana arkipäivänä. Tehtävien oikeat 
vastaukset ovat nähtävillä kilpailukeskuksessa kilpailujen jälkeen. Palkinnot ja mitalit sarjojen 
kolmelle parhaalle vartiolle postitetaan vartioille myöhemmin. 
 
 
Vuoden 2021 mestarit: 
 
Oranssi sarja: 
Huskytiaiset, Pirkkalan Pirkot 
 
Vihreä sarja: 
Turbonaula, Tampereen Eräpojat 
 
  

mailto:partiotoimisto.tampere@partio.fi
https://hp.partio.fi/nyt/kevatkisat/
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Tehtävä- ja pisteluettelo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pisteet 

Arjen taidot ja turvallisuus 12 p 

Noin 3K 6 

Kolmen tähden lounas 6 

Kilpailukohtainen painotus 12 p 

Kolmiapila 3 

Parolan rottinki 6 

Par 3 3 

Kädentaidot 8 p 

Pasi 8 

Luova ajattelu ja ongelmanratkaisu 4 p 

Kolme cowboyta 4 

Retkeilytaidot 6 p 

Tuumasta matkaan 6 

Yhteiskunta ja erilaiset ihmiset 9 p 

Juteini 5 

Partio 100 4 

Ympäristö 9 p 

Kolme varista 4 

Kierrätyskolmio 5 

  

Pisteet yhteensä 60 p 
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Varusteet 

Henkilökohtaiset pakolliset 

• Vuoden 2022 jäsenkortti (paperisena tai sähköisenä) 

• puukko 

• ensiside tai vastaava 

• tulitikut 

• juotavaa ja evästä (lämmin ruoka tarjolla vasta maalissa) 

• ruokailuvälineet (ei tiskausmahdollisuutta) 

• lyijykynä 

• heijastin 

• henkilökohtaiset lääkkeet 

• partiohuivi (oltava kaulassa näkyvillä koko kilpailun ajan) 

Vartiokohtaiset pakolliset 

• Ensiapupakkaus; ensiside, ideal-side, laastaria, haavateippi, sidetaitos, suojakäsineet (Ei 

käytetä rastitehtävässä) 

• 2 kompassia 

• Otsa- tai taskulamppu 

• Kello 

• Käsidesi 

• Vasara 2kpl 

• Vintiläpora 

• Poranterä 6 mm 

• Ristipääruuvimeisseli (PH2) 

• Piikki 

• Mitta 2kpl (viivotin ja rullamitta) 

• Suorakulma 

• Saha 2kpl (pienihampainen) 

• Linjapihdit, (rautalangan katkaisuun ja taivuttamiseen) 

• Hiomapaperia, karkeus P150 

• Kirjoitusalusta 

• Trangia + kaasu/polttoneste (turvapullossa) 

• Paistolasta 

• Leikkuulauta 

• Sateenvarjo 

• Sakset 

• Harppi 

• Vedenkestävä ohutkärkinen tussi 

• 2 kpl vartionimi- ja numerolappuja (esim. pahvia) + kiinnitysnaru 

• Kilpailunumero + 4kpl hakaneuloja 
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Kilpailuvartiot 

 

ORANSSI sarja 

Lippukunta Vartion nimi Numero 

Urjan Varstat ry Pohjantähdet 101 

Nokian Eräveikot ry Ketut 1 102 

Kalvolan Katajasiskot ry Hukarin hurjat 103 

Toijalan Eräveikot ry Lumikot 104 

Näsin Tytöt ry Esi-isät 105 
Launeen Lähdesiskot ry Tilitapit 106 

Kärkölän Kärpät ry Kärpät 1 107 

Tampereen Lokit ry Kaustix 108 

Viinikan Siniset ry Liito-oravat 109 

Pirkkalan Pirkot ry Päättömät kanat 110 

Nokian Partiotytöt ry Ketut 2 111 

Nokian Partiotytöt ry Ketut 3 112 

Kalevan Suuntatytöt Tunturisopulit 113 

Tampereen Lokit ry Idefix 114 

Tesoman Sinisiskot ry Teletapit 115 

Janakkalan Ilvekset ry Yksisarviset 116 

Tammero ry Sekoilevat Mursut 117 

Pirkkalan Pirkot ry Superpuput 118 
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VIHREÄ sarja 

Lippukunta Vartion nimi Numero 

Sahalahden Sinisudet ry Kärpät 2 201 

Puuha-Marit ry PuMa1 202 

Puuha-Marit ry PuMa2 203 

Humppilan Ilvespojat ry Ilvekset 1 204 

Kalvolan Olavinpojat ry Hait 205 

Jaakon Samoojat ry Rengon mitta 206 

Urjan Varstat ry Tähdet 207 

Tuuloksen Tulikourat ry TuliKingit 208 

Nokian Eräveikot ry Hirvipääskyt 209 

Pirjetan Partio ry Lentävät Kalakukot 1 210 
Pirjetan Partio ry Lentävät Kalakukot 2 211 

Valkeakosken Korvenkävijät ry Simbat 212 

Kaskenkaatajat ry Kasaani 213 

Oriveden Eräsudet ry MahtiPulut 214 

Tampereen Kotkat Ja-Ha 215 

Janakkalan Ilvekset ry Otsot 216 

Kymen Vartiot ry Hirveät Jellonat 217 

Urjan Varstat ry Trientalis 218 

Harjun Pojat ry Susi 219 

Parolan Eräveikot ry Ilpo Ilveksen ystävät 220 

Forssan Tornitulet ja 
Tornihaukat ry 

Sammakot 221 

Kymen Vartiot ry Hirvet 222 

Lammin Evonkävijät ry Evonkävijät 223 

Riihimäen Eräpojat ry Ilvekset 2 224 

Pirkkalan Pirkot ry Töyhtöniiskut 225 
 

Mahdollisesti joidenkin vartioiden nimen perään on kisanjärjestäjä laittanut järjestysnumeron, 

koska samaan sarjaan on ilmoittautunut kaksi- tai useampi samanniminen vartiota. 
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ILMOITTAUTUMISLOMAKE 

Tulosta lomake ja tuo täytettynä mukaan kisapaikalle! 

 

Vartion numero:_____________________ 

Vartion nimi:______________________________________ 

Lippukunta:_______________________________________ 

Sarja (ympyröi):  ORANSSI VIHREÄ 

 

Vartion jäsenet 

Nimi Syntymäaika Jäsennumero ikä 31.12.2022 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Vartion jäsenten yhteenlaskettu ikä 31.12.2022 

 

 

 

Vartionjohtajan nimi________________________________________________ 

 

Vartionjohtajan puh._______________________________________________ 

 


