Valitettavasti huomasin sangen pian olevani täysi tumpelo kaikessa käden osaamista vaativassa. Solmut
purkautuivat eikä puukko pysynyt kädessä. En pitänyt metsässä rämpimisestä – miksi ihmeessä meripartiolaisia sinne retuutettiin? – ja tee maistui kauhealta. Sitä oli kuitenkin pakko ryystää, koska kunnon
partiolaisen kuului juoda teetä.
Viimeinen pisara oli se, että meidät pistettiin harjoittelemaan ensiapusidontoja tyttöpartiolaisten kanssa.
Siis tyttöjen! Luikin kotiin ja piilotin raskain mielin vaatekomeroon partiokäsikirjani. Olin jo ehtinyt
ruksata siihen kaikki ne taitomitalit, jotka olin suunnitellut pikaisesti hankkivani rinnukseeni.

Yhteisikä (ei Ru/Ha)

Syntymävuosi Ikä 31.12.2016

Liityin kymmenvuotiaana partioon, Kemin Merikotkiin. Mielessäni häilyivät muistikuvat Viisikko-seikkailuista, poikakirjojen reippaista sankareista,
ja Aku Ankan neuvokkaista veljenpojista, joille mikään ei ollut mahdotonta.
Kohta minäkin seilaisin koululaiva ”Albatrossilla” pitkin seitsemää merta! Tai
ainakin luovisin Selkäsaaren ympäri partiolaisten purjeveneellä.

Luopumiseni on kaivellut minua vuosikymmenestä toiseen. Googlattuani juuri äsken partiokisoja kuvailevilta sivuilta hakusanan ”maailmanlopun ramborata” olen nyt kuitenkin ihan tyytyväinen siitä, että en
jatkanut partiolaisena. Ihmisen täytyy ymmärtää ja tunnustaa omien kykyjensä rajat.

Emit-kortin numero
(ei Or/Vi)

Kilpailun suojelijan
puheenvuoro

Tämän vuoden kilpailuille nimensä antaneen Pehr Kalmin opettaja, suuri luonnontutkija Carl von
Linné, luokitteli ihmisen aikanaan Homo Sapiensiksi, viisaaksi ihmiseksi. Kulttuurihistorioitsija Johan
Huizinga puolestaan kutsui meitä Homo Ludensiksi, leikkiväksi ihmiseksi. Varhaisin oman sukumme
edustaja, parin miljoonan vuoden takaa, kantaa titteliä Homo Habilis, käteväihminen.
Viisas, leikkivä, kätevä – ja oppiva. Olemme myös Homo Erraneous, mokaava ihminen, ja hyvä niin.
Mokaava eläin päätyy maittavaksi murkinaksi tai kenties metsästysmajan seinälle lasisilmin tuijottamaan,
mutta mokaava ihminen ottaa oppia eikä tee samaa virhettä uudestaan. Kukaan meistä ei ole viisas eikä
osaava syntyessään, mutta toisin kuin eläimet me opimme erehtymisen kautta rajattomasti uusia asioita,
temppuja ja taitoja. Ja vieläkin enemmän: me pystymme toimimaan yhdessä, toisiamme auttaen ja opastaen. Siinä on inhimillisyytemme ydin, kaiken menestyksemme pohja.
Mikäpä siis sen parempi symboli ihmisyydellemme kuin partiotaitokisat joukkueineen? Toinen toistaan
haastavampia käden, pään, ja sydämen taitoja sekä myös yhteistyökykyä vaativia tehtäviä viisaalle, kätevälle, leikkivälle ja mokaavalle ihmiselle.
Helsingissä 11.2.2016
Esko Valtaoja
entinen meripartiolainen

Nimenselvennys

Ilmoittajan
allekirjoitus

5

4

3

2

(vj) 1

Vartion jäsenet

Lippukunta

Piiri

Sarja

Vartion nimi

Vartion numero

Avaruustähtitieteen emeritusprofessori Esko Valtaoja on viime vuosikymmenten Suomen tunnetuin
luonnontieteilijä. Menestyksekkään työuransa lisäksi Valtaoja on julkaissut useita suosittuja, tiedettä suurelle yleisölle kansantajuistaneita kirjoja. Teos Kotona maailmankaikkeudessa voitti vuoden 2002 Tieto-Finlandia -palkinnon ja vuonna 2008 Valtaojalle myönnettiin Tiedonjulkistamisen valtionpalkinto. Valtaoja
jäi eläkkeelle Turun Yliopiston avaruustähtitieteen professorin virasta syksyllä 2015. Eläkkeelle jäätyään
Valtaoja on jatkanut aktiivista julkaisu-uraansa mm. Turun Sanomien kolumnistina.

Nimi



Tehtäväluettelo
Luonnontiede
Remedia et medicamenta
Acidus an basicus?
Systema periodicum
Animalia hortensia
Planetae
Viri et feminae scientiarum periti
Vestigatio Kalmia
Planisphaerium

Kätevyys
Prelum plantarum
Mary Galley
Mantica botanica
Sutura decussata

Suunnistus
Quorsum?
Horologium I
Horologium II
Mappa vetus
Mappa alba

Partiotaidot
Experimentum Kalmium
Boni mores
Auxilium primum
Aenigma valetudinis
Sorbotium Kalmi
Spira pistoria in aqua cocta
Cubile

Yllätys
Incendium Aboense
Proverbia latina
Ovum an gallina?
Didelphis virginiana

Pisteet yhteensä

Tervetuloa!
Or/Vi
24
4
4
4
4
4
4

Si/Pu
28
4
3
4
5
4
4
4

15
8
7

21
7
7
7

10
6
4

19
7
3
3
6

22
5
3
5
3
6
9
3
3

27
4
2
4
3
6
5
3
5
3
2

3
80

100

Ru/Ha
32
4
3
4
5
4
4
5
3
25
7
7
8
3
24
7
4
3
6
4
28
4
2
5
3
6
5
3
11
3
2
3
3
120

Vartionne on ilmoittautunut Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n partiotaitojen talvi-SM-kilpailuihin Vestigatio Kalmiaan 5.–6.3.2016.
Tämä on Vestigatio Kalmian ennakko-ohje, joka sisältää myös kilpailuohjeen. Ohje on lisäksi luettavissa
kilpailun verkkosivuilla osoitteessa vestigatiokalmia.ptkis.at. Sieltä voit halutessasi ladata ennakko-ohjeen
pdf-tiedoston myös tulostusvalmiiksi A5-kokoiseksi vihkotaitoksi aseteltuna.
Nopeasti vaihtuvista keliolosuhteista johtuen päätös lopullisesta etenemistavasta ilmoitetaan vartioille
kilpailuviikon alkupuolella. Tässä ennakko-ohjeessa on korostettu punaisella ne kohdat, joissa on eroavaisuuksia sen mukaan, mikä on lopullinen etenemistapa.

Ilmoittautuneita vartioita
sarjakohtaisesti
Oranssi: 9
Vihreä: 14
Sininen: 7
Punainen: 13
Ruskea: 12
Harmaa: 18
(Katso tarkempi osallistujaluettelo s. 18–19.)

Kilpailukeskus
Kokoontumispaikka ja kilpailukeskus on Pallivahan kirkko, Paltankatu 2, 20360 Turku.
Kilpailun avajaiset pidetään Pallivahan koulun pihalla. (Katso kartat s. 12–13.)

Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n
ensimmäiset rogaining-mestaruuskilpailut

Turussa lauantaina
28.5.2016
MITÄ ON ROGAINING?

Rogaining on suunnistusta, jossa joukkueen tulee annetussa määräajassa hakea mahdollisimman monta rastia haluamassaan
järjestyksessä. Rastit on pisteytetty eri arvoisesti ja eniten pisteitä määräajassa kerännyt on voittaja. Joukkue ei saa hajaantua.
SP:n rogaining-mestaruudet ratkotaan joukkuekilpailuna 2-5 henkisin joukkuein. Kilpailuaika on kaikissa sarjoissa 2 h. Kilpailun
yhteydessä käydään myös piirien välinen kilpailu.

SARJAJAKO
Pojat/Tytöt
H/D14
2-5 jäsentä, max. 14 v.
H/D15-18 2-5 jäsentä, 15-18 v.
H/D21
2-5 jäsentä, ei ikärajaa

Sekasarjat
HD14
2-5 jäsentä, max. 14 v.
HD15-18 2-5 jäsentä, 15-18 v.
HD21
2-5 jäsentä, ei ikärajaa

Sekasarjoissa joukkueessa pitää olla vähintään yksi jäsen kumpaakin
sukupuolta. Rogaining-kilpailuissa kilpailijan ikä lasketaan kilpailupäivään
mennessä täytetyin vuosin.
OSALLISTUMISMAKSU
24 euroa / joukkue
ILMOITTAUTUMINEN
Kilpailun www-sivujen kautta viimeistään perjantaina 20.5.2016 klo 22.00
mennessä osoitteessa
www.ivk.fi/rogaining .
LISÄTIETOJA JA KILPAILUKUTSU
www.ivk.fi/rogaining

Arvontapalkintoina
mm. 2 kpl Polar A300
fitness- ja
aktiivisuusmittareita.

facebook.com/
turkurogaining

Yhteistyössä:

Yhteistyökumppanit

Yleisaikataulu
Perjantai 4.3.
Klo 19.00
21.00–23.00
23.00
23.30

Kilpailukeskus avataan ja ilmoittautuminen alkaa
Iltapalaa tarjolla
Ilmoittautuminen päättyy perjantain osalta
Hiljaisuus

Lauantai 5.3.
Klo 6.30
7.00–9.00
7.00
9.00
8.30–9.10
9.15
9.30
9.35–10.15
10.00
10.15
14.00–19.00
15.00 (arvio)
18.00 (arvio)
17.00
17.30
18.00
19.00 (arvio)
20.00–22.00
23.30

Hiljaisuus päättyy
Aamupalaa tarjolla
Ilmoittautuminen jatkuu
Ilmoittautuminen päättyy
Kutsuvieraiden ilmoittautuminen
Avajaiset Pallivahan koulun pihalla
Siirtyminen lähtöpaikoille
Infotilaisuus kutsuvieraille, lehdistölle ja huoltajille
Kilpailu alkaa
Kutsuvieraat pääsevät katsomaan oranssin ja vihreän sarjan lähtötehtävää
Ruokaa tarjolla kilpailukeskuksessa
Ensimmäiset oranssin ja vihreän sarjan vartiot maalissa
Viimeiset oranssin ja vihreän sarjan vartiot maalissa
Uimahallin kassa sulkeutuu
Uintiaika loppuu
Uimahalli sulkeutuu
Päiväsarjojen palkintojenjako
Iltapalaa tarjolla kilpailukeskuksessa
Hiljaisuus kilpailukeskuksessa

Sunnuntai 6.3.
Klo 6.30
7.00–9.00
10.00–15.00
10.00 (arvio)
13.00 (arvio)
15.00 (arvio)
16.00
17.00

Hiljaisuus päättyy kilpailukeskuksessa
Aamupalaa tarjolla kilpailukeskuksessa
Ruokaa tarjolla kilpailukeskuksessa
Ensimmäiset sinisen, punaisen, ruskean ja harmaan sarjan vartiot maalissa
Viimeiset sinisen, punaisen, ruskean ja harmaan sarjan vartiot maalissa
Yösarjojen palkintojenjako
Uintiaika kilpailun puitteissa loppuu
Kilpailukeskus suljetaan

Kilpailun yleisaikataulu voi joiltain osin muuttua kilpailuviikonloppuna vallitsevan säätilan mukaan.

Saapuminen kilpailupaikalle
Vartioiden toivotaan saapuvan mahdollisuuksien mukaan julkisella liikenteellä tai yhteiskuljetuksilla.
Kilpailukeskuksen pihalla on pysäköiminen kielletty. Henkilöautojen pysäköiminen tapahtuu liikenteenohjaajien opastuksella Pallivahan koulun pihalla ja Kärsämäen kenttien parkkipaikoilla,
osoitteessa Pulmussuonkatu 71, 20360 Turku.
Julkisen liikenteen aikataulut löytyvät osoitteesta foli.fi. Kauppatorilta lähtevät bussit 13 (Huom!
Takakirveeseen, ei Impivaaraan) ja 18 (Runosmäkeen). Poisjäämispysäkkejä ovat Kaerlantie (619) ja
Palli (981).

Ilmoittautuminen

408
409
410
411
412
413

Merimuumit
Kopra
Peikko-Vartio
Sateenkaarikanit
Resonanssi68
Sakari
Laten keltakebab
Made
MassaHysteria
Haahka
Verka-sprint
KISAJAOSTO 2000
LOL
Uuvana
Hynemän
Viky
tNT
Lempo

Vartioiden tulee täyttää partiotaitokilpailujen sääntöjen määräykset. Määräysten vastaisten vartioiden
osallistumisesta päättää tapauskohtaisesti tuomarineuvosto. Pääsääntöisesti ne vartiot, joiden kokoonpano on sääntöjen vastainen, kilpailevat kilpailun ulkopuolella. Kilpailun ulkopuolella osallistuvien vartioiden tehtävät arvostellaan normaalisti, mutta tulosluettelossa vartiot listataan erikseen.
Ilmoittautumisen yhteydessä jaetaan kilpailumerkit, kilpailunumerot ja niiden kiinnittämiseen tarvittavat
hakaneulat sekä uimalipukkeet ja ennakkoon varatut ruokaliput.

Harmaa sarja

Majoittuminen
Kilpailijat majoittuvat sekä kilpailukeskuksessa että joko Lyseon koululla tai muussa lähialueella sijaitsevassa tilassa. Yöpymisen varanneita vartioita suositellaan ottavan mukaansa lattiamajoitukseen sopivat
varusteet (makuupussi ja -alusta).Yöpymispaikoilla vallitsee hiljaisuus klo 23.30–6.30.

Wc-tilat
Kilpailukeskuksen wc-tilat ovat hyvin rajalliset. Lauantaiaamuna klo 7.00–9.30 käytössä ovat myös
viereisen Pallivahan koulun wc-tilat. Lauantaina kilpailureitin varrella (poislukien yörasti) ei ole järjestäjien puolesta wc-tiloja: hyödyntäkää kaunista lounaissuomalaista metsämaastoa. Sunnuntaina, jolloin
kilpailureitti kulkee kaupunkimaastossa, on järjestäjien puolesta reitin varrella yksi wc-piste sunnuntain
juomarastin yhteydessä.

Lounais-Suomen Partiopiiri ry
Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry
Lounais-Suomen Partiopiiri ry
Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry
Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry
Pohjanmaan Partiolaiset ry

Eräkurjet Pietarsaari
Rautjärven Rajankävijät
Nuotiotytöt
Tampereen Lokit
Littoisten Pirtapiiat
Raision KilliNallit
Littoisten Pirtapiiat
Roineen Tytöt
Partio-Unnukka
Tampereen Lokit
Nuotiotytöt
Kymenrannan Tytöt

Pohjanmaan Partiolaiset ry
Etelä-Karjalan Partiolaiset ry
Lounais-Suomen Partiopiiri ry
Hämeen Partiopiiri ry
Lounais-Suomen Partiopiiri ry
Lounais-Suomen Partiopiiri ry
Lounais-Suomen Partiopiiri ry
Hämeen Partiopiiri ry
Järvi-Suomen Partiolaiset ry
Hämeen Partiopiiri ry
Lounais-Suomen Partiopiiri ry
Kymenlaakson Partiopiiri ry

Jokikylän Pojat
Ähtärin Eräveikot
Kajaanin Korvenpojat
Turun Partio-Sissit
Halkokariset
Partio-Unnukka
Mikaelin Sinikellot
Kilon Kipinät
Toimen Pojat
Pohjan Tytöt ja Sissit
Kairankiertäjät
Turun Metsänkävijät
Harjun Pojat
Partio-Unnukka
Turun Sinikotkat
Mynämäen Maahiset
Turun Sinikotkat
Turun Partio-Sissit

Lounais-Suomen Partiopiiri ry
Pohjanmaan Partiolaiset ry
Järvi-Suomen Partiolaiset ry
Lounais-Suomen Partiopiiri ry
Pohjanmaan Partiolaiset ry
Järvi-Suomen Partiolaiset ry
Lounais-Suomen Partiopiiri ry
Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry
Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry
Lapin Partiolaiset ry
Lounais-Suomen Partiopiiri ry
Lounais-Suomen Partiopiiri ry
Hämeen Partiopiiri ry
Järvi-Suomen Partiolaiset ry
Lounais-Suomen Partiopiiri ry
Lounais-Suomen Partiopiiri ry
Lounais-Suomen Partiopiiri ry
Lounais-Suomen Partiopiiri ry

Ruskea sarja
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512

Ilmoittautuminen tapahtuu kilpailukeskuksen kilpailutoimistossa.Vartionjohtaja ilmoittaa koko vartionsa
liitteenä olevalla ilmoittautumislomakkeella kilpailukeskukseen saavuttuaan. Ilmoittautumisessa tarkistetaan kilpailijoiden jäsenkortit ja henkilöllisyys kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta (esim. passi,
ajokortti, kuvallinen henkilökortti, Kela-kortti). Oman jäsenkortin voi tulostaa Kuksa-jäsenrekisteristä.
Myös sähköinen jäsenkortti, esim. älypuhelimen näytöltä esitettynä käy.Vaihtoehtoisesti jäsenmaksun voi
todistaa esittämällä tositteen maksutapahtumasta.

Merimaskun Reimarit
Pitkäjärven Vaeltajat
Turun Sinikotkat
Olarinmäen Samoojat
Pitkäjärven Vaeltajat
Pohjan Veikot

601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618

Pinkkipossu 100:2
Sappion Veikot
Naali
RAKKOLEVÄ
Joukahaiset
Hynemän
Mursut
Toulouse
Notkea
Tuurikurpat
Ankka-vartio ft. Iines
AVO-Karhu
Poro
haynemän
Katedraalpark Poisid
Valkyria
Wanhad Kotkad
Ruorimies

Osallistujaluettelo
Oranssi sarja
101
102
103
104
105
106
107
108
109

Rouskut
Naalit
Töyhtöhyypät
Pulu
Poiju
SiniRouskut
Lumikko
Avaruuskissat
PiPa

Raision KilliNallit
Helsingin Metsänkävijät
Partiolippukunta Tarmontytöt
Kilon Kipinät
Nuotiotytöt
Raision KilliNallit
Pohjan Veikot
Leirisiskot
Littoisten Pirtapiiat

Lounais-Suomen Partiopiiri ry
Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry
Etelä-Karjalan Partiolaiset ry
Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry
Lounais-Suomen Partiopiiri ry
Lounais-Suomen Partiopiiri ry
Pohjanmaan Partiolaiset ry
Lounais-Suomen Partiopiiri ry
Lounais-Suomen Partiopiiri ry

Pohjan Veikot
Turun Sinikotkat
Marjatat ja Mikon Pojat
Euran Peurat
Pyhän Laurin Ritarit
Marjatat ja Mikon Pojat
Eräkamut
Kaarinan Ristiritarit
Liedon Eränkävijät
Pohjan Tytöt ja Sissit
Tampereen Kotkat
Siuntion Koskikarat
Mellilän Menninkäiset
Helsingin Metsänkävijät

Pohjanmaan Partiolaiset ry
Lounais-Suomen Partiopiiri ry
Lounais-Suomen Partiopiiri ry
Lounais-Suomen Partiopiiri ry
Lounais-Suomen Partiopiiri ry
Lounais-Suomen Partiopiiri ry
Uudenmaan Partiopiiri ry
Lounais-Suomen Partiopiiri ry
Lounais-Suomen Partiopiiri ry
Lapin Partiolaiset ry
Hämeen Partiopiiri ry
Uudenmaan Partiopiiri ry
Lounais-Suomen Partiopiiri ry
Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry

Kyynärön Kiertäjät
Pohjan Veikot
Eräkamut
Helsingin Metsänkävijät
Viherlaakson Peurat
Vesilahden Valkohännät
Maarian Kämmekät

Hämeen Partiopiiri ry
Pohjanmaan Partiolaiset ry
Uudenmaan Partiopiiri ry
Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry
Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry
Hämeen Partiopiiri ry
Lounais-Suomen Partiopiiri ry

Olarinmäen Samoojat
Mellilän Menninkäiset
Ilvespartio
Turun Partio-Sissit
Tampereen Kotkat
Pyhän Laurin Ritarit
Tampereen Eräpojat

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry
Lounais-Suomen Partiopiiri ry
Hämeen Partiopiiri ry
Lounais-Suomen Partiopiiri ry
Hämeen Partiopiiri ry
Lounais-Suomen Partiopiiri ry
Hämeen Partiopiiri ry

Vihreä sarja
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214

Ilves
Tiira
Pönäkät Papaijat
Viis Veetä
Fagerholmin Mansikat
Vilkun Enkelit
Hiipivät Hirvet
Norppa
Peikko-vartio
Kermikkä-vartio
Tö-Hö
PuddiPuddit
Kissaporukka
Hukat

Sininen sarja
301
302
303
304
305
306
307

Napaketut
Tarmo
ViViVi
Naalit
Luupiokäppäkarvakonit
Muumit
Takiaishillo

Punainen sarja
401
402
403
404
405
406
407

Myyntimies Jethro
Hobitit
Kiiltosäpsiäinen
hylje
Ilwes
Muskettirotat
Silli

Avajaisiin ja lähtöön
järjestäytyminen
Ilmoittauduttuaan kilpailijat järjestäytyvät Pallivahan koulun pihalle klo 9.10 mennessä. Ennen järjestäytymistään avajaisiin sinisen, punaisen ja ruskean sarjan vartiot pakkaavat kilpailu- ja hiihtovarusteensa
oman sarjansa merkinnällä varustettuun linja-autoon. Linja-autot ovat pysäköitynä kilpailukeskuksen
edessä Paltankadulla klo 8.30 alkaen. Oranssi, vihreä ja harmaa sarja ottavat sekä kilpailu- että hiihto
varusteensa mukaan avajaisiin. Avajaisten jälkeen sininen, punainen ja ruskea sarja siirtyvät linja-autoihin
lähtöpaikoille kuljetusta varten. Vartioiden tulee nousta linja-autoon yhdessä koko vartio kerrallaan.
Oranssi, vihreä ja harmaa sarja siirtyvät johdetusti kävellen omien sarjojensa lähtöpaikolle omat varusteensa, myös hiihtovarusteensa mukanaan kantaen. Siirtymiseen on arvioitu kuluvan aikaa 25 minuuttia.
Kävelymatkaa on noin 1 200 metriä.

Ruokailu ja juomahuolto
Ruokailu kilpailukeskuksessa
Kilpailun jälkeen vartiot saavat kilpailumaksuun sisältyvän lämpimän ruuan. Mahdolliset muut ruokailut
varataan kilpailuun ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoitetut erityisruokavaliot huomioidaan kilpailukeskuksessa tarjottavissa aterioissa. Ennakkoon varattuihin aterioihin oikeuttavat ruokaliput jaetaan
kilpailukeskuksessa ilmoittautumisen yhteydessä. Ruokalippuja voi ostaa ennakkohintaa kalliimmalla
paikan päällä. Ruokaliput oikeuttavat aterioihin, jotka tarjotaan kilpailukeskuksessa. Kilpailukeskuksessa
on myös tarjolla aamu- ja iltapalaa erikseen mainittuina aikoina.
Kilpailukeskuksessa ei ole maksullista kanttiinia. Lähimmät ruokakaupat löydät kartasta ennakko-
ohjeen sivulta 12. Siwa on avoinna perjantaina klo 7–23, lauantaina klo 8–23 ja sunnuntaina klo 9–23.
K-Supermarket on avoinna perjantaina ja lauantaina klo 8–21 ja sunnuntaina klo 10–18. K-Market on
avoinna perjantaina ja lauantaina klo 8–21 ja sunnuntaina klo 10–21. Kilpailun maalin yhteydessä Impivaaran uimahallissa on maksullinen kahvio.

Ruokailu kilpailun aikana maastossa
Kilpailun aikana vartioille ei tarjota ruokaa. Kilpailun järjestäjä suosittelee vartioita varaamaan riittävästi
eväitä mukaan. Reitin varrella saattaa olla maksullisia latukahviloita.

Juomahuolto
Vettä on tarjolla sekä lauantaina että sunnuntaina yhdellä rastilla, jossa vartiot voivat täydentää juomapullojaan.Yörastilla saa kuumaa juotavaa omaan mukiin maksutta.

Varusteet ja peseytyminen

Kilpailun järjestäjä

Kilpailukeskuksessa on tavarasäilytys kilpailijoiden niille varusteille, joita ei tarvita maastossa. Vartion
tavarat tulee pakata yhteen vartion nimellä ja numerolla merkittyyn kassiin tai jätesäkkiin. Tavarat jätetään niille osoitettuun huoneeseen ennen kilpailun alkua. Arvotavarat tulee pakata suljettuun sekä vartion
numerolla varustettuun pussiin ja toimittaa niille osoitettuun paikkaan. Varusteet on syytä nimikoida.

Lounais-Suomen Partiopiiri ry

Kilpailun jälkeen on mahdollisuus uida, saunoa ja peseytyä Impivaaran uimahallissa. Pesuvälineet
sekä ilmoittautumisen yhteydessä saadut uimalipukkeet pakataan etukäteen vartion yhteiseen kassiin/
jätesäkkiin, joka merkitään vartion numerolla. Uimakassi tulee toimittaa sille osoitettuun paikkaan ennen
avajaisiin siirtymistä. Kilpailun järjestäjä toimittaa tavarat vartioille valmiiksi uimahallille. Kasseja säilytetään ulkotiloissa, joten niihin ei kannata pakata mitään pakkaselle arkaa tavaraa. Kilpailun maali sijaitsee
uimahallin läheisyydessä.

Varusteluettelo

Kilpailunjohtaja Juha Nappu (IVK)		
vestigatiokalmia@ptkis.at | 040 500 5522

Järjestelysihteeri Laura Mäkinen (Lätkä)
vestigatiokalmia@ptkis.at | 040 766 0844		

Pakolliset henkilökohtaiset varusteet

vestigatiokalmia.ptkis.at

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

www.facebook.com/vestigatiokalmia

Säänkestävä ulkoiluvarustus
Sukset, sauvat ja siteisiin sopivat monot/jalkineet
Puukko
Ensiside tai vastaava
Tulitikut
Kynä
Partiohuivi
Heijastin
Juomapullo/juomapussi/termospullo
Otsalamppu tai muu valaisin (Si/Pu, Ru/Ha)
Astekompassi (Si/Pu, Ru/Ha)
Partion jäsenkortti, esim. tuloste Kuksasta tai sähköinen versio älypuhelimen näytöltä (ei maastoon)
Henkilöllisyystodistus (ei maastoon)
Peseytymisvarusteet (ei maastoon)
Vaihtovarusteet (ei maastoon)

Kiertopalkinnot
Vuoden 2015 talvi-SM-kilpailuissa Louhessa kiertopalkinnot luovutettiin seuraavasti:
Oranssi		
Vihreä		
Sininen		
Punainen		
Ruskea		
Harmaa		

Napaketut (Kyynärön Kiertäjät, Häme)
JaHa (Tampereen Kotkat, Häme)
JOSS (Viherlaakson Peurat, PäPa)
PaHa (Tampereen Kotkat, Häme)
ViKy (Tampereen Lokit, Häme)
Naali (Kajaanin Korvenpojat, J-SP)

Vaeltajasarja, Harmaa
Vaeltajasarja, Ruskea

Poro (Harjun Pojat, Häme)
vaeltajamestaruutta ei ratkaistu

Suositeltavat henkilökohtaiset varusteet

Syksyllä 2015 piirien välisen kilpailun (jättipuukko) voitti Hämeen Partiopiiri ry.

• Makuualusta ja -pussi (Si/Pu, Ru/Ha)
• Muki, jos halajaa kuumaa juomaa yörastilla (Si/Pu, Ru/Ha)
• Ruokailuvälineet kilpailun jälkeen kilpailukeskuksessa tarjottavaa lämmintä ruokaa varten (ei maastoon)

Kyseisiä piirejä pyydetään huolehtimaan kiertopalkintojen toimittamisesta kaiverrettuina ja puhdistettuina kilpailukeskukseen ilmoittautumispisteen henkilökunnalle ennen kilpailun alkua.

Pakolliset vartiokohtaiset varusteet
•
•
•
•
•
•
•

Astekompassi (Or/Vi 2 kpl, muilla sarjoilla henkilökohtainen)
Karttasuoja (Or/Vi 1 kpl A4 ja Si/Pu, Ru/Ha 3 kpl A4)
Kirves
Saha
Vasara
Teräväkärkiset sakset
Kello

Ensiapu
Kilpailun ensiapu päivystää lauantai aamusta kilpailun päättymiseen saakka. Kilpailukeskuksella ja yö
rastilla on kiinteä ensiapupiste. Kaikilla rasteilla on ensiaputarvikkeet pienten tapaturmien hoitoon. Ensi
aputiimiin saa yhteyden rastihenkilöstön tai muiden toimitsijoiden välityksellä. Hätätilanteen sattuessa
muulloin kuin rastin läheisyydessä on pyrittävä lähimpään puhelimeen.Yleinen hätänumero on 112.

Löytötavarat
Löytötavaroita voi kysyä kilpailun aikana kilpailutoimistosta. Tämän jälkeen tavarat toimitetaan
Lounais-Suomen Partiopiirin piiritoimistoon, josta niitä voi tiedustella numerosta 050 312 9420.
Tavaroita säilytetään toimistolla kuukauden ajan.

Toimitsijoiden tunnukset
Tuomarineuvosto: Punainen kaulanauha
Järjestelytoimikunta: Keltainen kaulanauha
Rastipäälliköt ja apulaisrastipäälliköt: Oranssi kaulanauha
Muut toimitsijat: Vihreä kaulanauha
Kilpailijoiden edustaja: Punainen kaulanauha ja huomioliivi
Ensiaputiimi: EA-liivi

Tuomarineuvosto
Tuomarineuvoston puheenjohtaja
				
				

Jyrki Tuominen (Turun Metsänkävijät, L-SP)
Puolalankatu 3 B 17
20100 Turku

Kilpailunjohtaja			
Valvoja				
Apuvalvoja				
Kilpailijoiden edustaja			

Juha Nappu (Ilpoisten Vuorenkävijät, L-SP)
Antti Afflekt (Puijon Pojat,J-SP)
Elina Kotajärvi (Mikkelin Toimenpojat, J-SP)
Rasmus Weiss (Sjöscoutkåren Seaboys, FiSSc)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avotulimajoite (Si/Pu, Ru/Ha)
Emit-kortti 1 kpl (Si/Pu, Ru/Ha)
Otsalamppu tai muu valaisin (Or/Vi)
Vintilä/muu pora + puuporanterä 8 mm
Kourutaltta 12–16 mm (Si/Pu, Ru/Ha)
Retkikeitin + polttoainetta vähintään kolmeksi tunniksi
2 Keittoastiaa, joista toinen on noin 1,5 l
EA-pakkaus, jossa leveä sideharsorulla, ideal-side, laastaria ja sidetaitoksia
Lusikka
Millimetrimitta
Sininen puuvärikynä
10 mm lenkkiavain (Si/Pu, Ru/Ha)
Terävä isosilmäinen parsinneula
Läpinäkyvää teippiä vähintään 60 cm (Ru/Ha)
Naisten sukkahousut (Ru/Ha, esim. 20 tai 40 den, muutama reikä ei haittaa)
Säänkestävät numerolaput* (Or/Vi 2 kpl, Si/Pu 4 kpl, Ru/Ha 5 kpl)
Jätesäkki yörastille jätettäviä varusteita varten (Si/Pu, Ru/Ha)

Suositeltavat vartiokohtaiset varusteet
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Karttasuoja 1 kpl A3
Suksivoiteet
Saha, pienihampainen (Si/Pu, Ru/Ha)
Raspi, puolipyöreä (Si/Pu, Ru/Ha)
Hiekkapaperi
Tasataltta 10–14 mm (Si/Pu, Ru/Ha)
Kuorimaveitsi
Juuresveitsi
Vedenkantopussi tai vastaava, yörastilla vesipisteeseen matkaa 250 metriä (Si/Pu, Ru/Ha)

*Säänkestävät numerolaput on tarkoitettu esimerkiksi kätevyystehtäviin kiinnitettäväksi. Numero
lapuissapitää lukea vartion numero ja nimi. Numerolapuissa on hyvä olla esim. narukiinnitys.

Yörasti
Yörastilla on kilpailijoita varten lämmittelyteltta. Tehtävien tekeminen, yöpyminen ja omien varusteiden
kuivumaan jättäminen lämmittelytelttaan on kielletty. Yörastilta saa lämmintä juomaa omaan mukiin
maksutta. Sinisellä ja punaisella sarjalla on vähintään kolmen tunnin mittainen pakollinen tehtävätön
aika. Ruskealla ja harmaalla sarjalla pakollista tehtävätöntä aikaa ei ole, mutta kilpailun järjestäjä arvioi,
että myös näille sarjoille jää yörastilla aikaa lepäämiselle vähintään kolme tuntia. Osalla yötehtävistä ei ole
kiinteää suoritusaikaa. Suosittelemme kunnollisten yöpymisvarusteiden mukaan ottamista. Muistathan
varata omat eväät yörastia varten. Yörastilla on vesipiste ja wc sekä tulentekomahdollisuus. Järjestäjä on
varannut 1,5–2,5 metrin mittaisia riukuja majoitteiden pystyttämistä varten 3 kpl/vartio.
Varusteiden jättö yörastille:Yösarjoilla eteneminen sunnuntaina tapahtuu jalan. Sääntöjen 11 § pykälästä
poiketen vartiot voivat jättää hiihto- ja yöpymisvarusteensa yörastille ennen poistumistaan yörastilta.
Vartiot saavat jättää yörastille myös muita varusteita, kuitenkin siten, että hiihto- ja yöpymisvarusteita lukuun ottamatta kaikki muut pakolliset varusteet ovat mukana koko sunnuntaipäivän ajan.Yörastilla ei ole
varusteiden täydennysmahdollisuutta. Järjestäjä kuljettaa yörastille jätetyt varusteet kilpailukeskukseen.

Kilpailunumerot

Osallistumisoikeus

Kilpailunumero ilmenee ennakko-ohjeessa olevasta osallistujaluettelosta. Kilpailunumerolaput jaetaan
ilmoittautumisen yhteydessä. Kilpailunumerolappu kiinnitetään vaatteiden etupuolelle ja sen on oltava näkyvissä ja luettavissa koko kilpailun ajan. Vartion jakaantuessa jokaisella vartion osalla tulee olla
kilpailunumerolappu.

Kilpailijoilla tulee olla vuoden 2016 Suomen Partiolaisten jäsenmaksu maksettuna. Vartion jäsenen katsotaan kuuluvan siihen lippukuntaan ja piiriin, johon hänet on Suomen Partiolaisten jäsenrekisterissä
merkitty, ellei kyseinen piiri vahvista kilpailijalle muuta lippukuntaa. Kilpailuvartion jäsen voi kilpailla
vain yhden lippukunnan nimissä yhden kalenterivuoden aikana.

Kielletyt varusteet

Esiintyminen

Omat kartat, matkapuhelimet, radiopuhelimet, kirjalliset lähdemateriaalit, sähköiset tiedontallennus
välineet, paikannusvälineet ja kommunikointivälineet ovat kiellettyjä.

Kilpailuvartioilta ja huoltajilta odotetaan partiomaista käyttäytymistä. Partiohuivia kannetaan koko
kilpailun ajan. Toimitsijoiden ja rastihenkilökunnan antamia ohjeita ja määräyksiä on noudatettava.
Tupakointi on kielletty alle 18-vuotiailta sekä kaikilla rastipaikoilla. Kilpailussa kielletty tupakoiminen
aiheuttaa käytöspisteiden menetyksen.

Valokuvaaminen ja sosiaalinen media
Omat kamerat (digikamerat, GoPro jne.) kilpailumuistojen tallentamiseksi ovat sallittuja. Kameroiden
käyttäminen tehtäväsuoritusten aikana hyödyn saamiseksi on kielletty. Kisatunnelmia saa jakaa ennen ja
jälkeen kilpailun sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #vestigatiokalmia.

Kilpailumaasto, lumitilanne ja
liikkuminen
Kilpailureitti kuljetaan lauantaina hiihtäen, mikäli lumitilanne sen sallii. Laduilla ei saa kävellä jalan.
Kilpailun järjestäjä tiedottaa lopullisesta etenemistavasta kilpailuviikon aikana sähköpostitse, kisasivuilla
sekä Facebookissa. Kelistä riippumatta kilpailu edetään sunnuntaina jalan. Sunnuntain kilpailureitti kulkee kaupunkialueella, joten vartion on noudatettava liikennesääntöjä ja ylitettävä tiet varoen. Sunnuntain
kilpailureitti kulkee pääosin aurattuja kävelyteitä pitkin.

Kilpailukartat
Yösarjoilla kilpailun kilpailukartta on Maanmittauslaitoksen kartta-aineistoon perustuva peruskartta
tuloste 1:20 000 ja päiväsarjoilla yleiskarttatuloste 1:10 000. Suunnistustehtävissä käytetään erikoiskarttoja.Omien karttojen ja navigointilaitteiden käyttö on kielletty. Kilpailureittejä sivuavat valmiit latu-urat
on piirretty karttaan vihreällä värillä. Merkittyjen latu-urien lisäksi maastossa voi olla myös runsaasti
karttaan merkitsemättömiä latu-uria.

Tulosten julkaiseminen
Tulokset julkaistaan kilpailupaikalla sekä kilpailun jälkeen kilpailun verkkosivuilla osoitteessa
vestigatiokalmia.ptkis.at. Tulokset lähetetään kilpailuvartioille myös sähköpostitse. Tulokset toimitetaan
myös piireille.Tulokset toimitetaan kilpailuvartioille kahden viikon kuluessa kilpailusta. Kilpailun maalissavoi tutustua tehtäväkäskyihin ja tehtävien arvosteluperusteisiin. Nähtävillä on myös oikeat vastaukset.

Muutokset tehtäväluetteloon
Muutoksia tehtäväluetteloon ei ole.

Tarkistuspyynnöt ja vastalauseet
Kilpailuvartio voi tehdä tarkistuspyynnön vartion omien tulosten tarkistamiseksi. Tarkistuspyyntö esitetään kirjallisena tuomarineuvoston kilpailijoiden edustajalle. Tarkistuspyynnöllä ei voida vaatia tehtävän
hylkäämistä. Tuloksen tarkistuspyyntö ei ole vastalause. Tarkistuspyyntö on maksuton.
Vastalause kilpailun järjestelyjä, muita kilpailuvartioita tai tehtävien arvosteluja vastaan on jätettävä
tuomarineuvoston puheenjohtajalle viimeistään puolen tunnin kuluttua siitä, kun valvojan hyväksymät
sarjan kaikkien tehtävien tulokset on julkaistu. Vastalause tarkistettua tulosluetteloa ja arvostelua vastaan
on postitettava tuomarineuvoston puheenjohtajalle viimeistään viikon kuluessa siitä kun tulosluettelo
on toimitettu kilpailijoille. Vastalause esitetään kirjallisena ja sen voi jättää vain kilpailuvartio. Vastalausemaksu on puolet osanottomaksusta. Maksu suoritetaan vastalausetta jätettäessä. Vastalausemaksu
palautetaan jos vastalause hyväksytään.

Vakuutus
Kaikki kilpailijat on vakuutettu Suomen Partiolaisten jäsenmaksuun sisältyvällä vakuutuksella. Kilpailijat
kilpailevat omalla vastuullaan. Vartioiden on tutustuttava Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeisiin
ennen kilpailua: toiminta.partio.fi/dokumentit/turvallisuusohjeet.

Keskeyttäminen

Reittien pituudet sarjoittain

Keskeyttäneiden vartioiden tulee ilmoittautua lähimmälle kilpailurastille. Tämän jälkeen vartion tulee
siirtyä viipymättä kilpailukeskukseen ja ilmoittautua kilpailutoimistoon. Keskeyttänyt jäsen tai vartio
huolehtii itse kulkemisesta kilpailukeskukseen, erityistapauksia kuten loukkaantumisia lukuunottamatta.

Oranssi & Vihreä: hiihtäen 9 km, kävellen 8 km
Sininen & Punainen: 20 km
Ruskea: 25 km
Harmaa: 33 km

Loukkaantumistapauksissa päätöksen vartion jatkamisesta kilpailussa tai sen ulkopuolella tekee tuomarineuvosto. Vaellusrastin väliin jättäminen tulkitaan kilpailun keskeyttämiseksi.

Säännöt
Kilpailussa noudatetaan Suomen Partiolaisten 1.8.2009 voimaan tulleita partiotaitokilpailujen sääntöjä.
Lisäksi voimassa on sääntömuutoskokeilu, joka koskee oranssin ja vihreän sarjan sarjajakoa (7 §) ja kilpailukutsun sisältöä (18 §). Sääntöjen 9 §:stä huolimatta osallistuvien vartioiden lukumäärää ei rajoiteta.

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 tai
digitaalinen kamera) hallussapito kilpailujen aikana on kielletty (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 vartiolla 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.

Vapaaehtoiset lisärastien aiheuttamat matkat sisältyvät Ruskean ja Harmaan sarjojen reittien pituuksiin.
Reittien pituudet on ilmoitettu lyhintä kulkukelpoista reittiä pitkin.

Rastit
Rastit on merkitty kilpailukarttoihin rastiympyröin ja rastin nimellä. Tehtävärastit on merkitty maastoon
oranssi-valkoisella rastilipulla ja rastin nimellä. Myös suunnistustehtävien rastit on merkitty rastilipuilla.
Mallirasti on nähtävissä kilpailun lähdössä. Tehtävärasteilla on käytävä annetussa järjestyksessä. Tehtävärastin väliin jättäminen tulkitaan keskeyttämiseksi, ellei järjestäjä toisin ilmoita. Kilpailuvartio ilmoittautuu rastille rastilipun luona, ellei toisin ohjeisteta.
Rastitunnus jätetään rastille sen sulkeutumisen jälkeen. Ilmoittautumispiste on merkitty I-tunnuksella
ja rasteilla olevat erilliset poistumispisteet on merkitty P-tunnuksella. Rastit sulkeutuvat pääsääntöisesti
vasta viimeisen kilpailuvartion käytyä rastilla. Mikäli jonkun vartion eteneminen viivästyy selvästi arvioidusta aikataulusta voivat järjestäjät kuitenkin sulkea rastin ja keskeyttää vartion kilpailun.

Tehtävien ilmoittaminen
Tehtävät annetaan kirjallisina tehtäväkäskyinä. Vartion on itse huolehdittava, että se saa oman sarjansa
tehtäväkäskyn kaikkine liitteineen. Vartion on merkittävä jokaiseen vastauslomakkeeseen tai muuhun
vastaavaan sekä työsuorituksiin vartion nimi, numero ja sarja, vaikkei tätä erikseen pyydettäisi. Ruotsinkieliset vartiot saavat tehtäväkäskyt halutessaan myös ruotsin kielellä. Ruotsinkielisten vartioiden on
mainittava asiasta rastihenkilölle ilmoittautuessaan rastille.
EA-tehtävien arvostelun pohjana käytetään SPR:n uusimpia ensiapuohjeita: punainenristi.fi/ensiapuohjeet.

Suoritusaika
Suoritusaika alkaa sillä hetkellä kun vartio saa tehtäväkäskyn, ellei tehtäväkäskyssä toisin mainita. Määräajassa suoritettava tehtävä on luovutettava arvosteltavaksi määräajan kuluessa. Ajan ylitys aiheuttaa suorituksen hylkäämisen tai pisteiden menetyksen, ellei toisin ilmoiteta. Tehtävät, joissa ajan ylitys alentaa
pisteitä tai joissa paras aika antaa täydet pisteet ja tietty aika nolla pistettä, interpoloidaan suoraviivaisesti.
Tällöin esimerkiksi ajaltaan ääripäiden puoliväliin sijoittuva vartio saa pisteistä puolet.

Kilpailuaika
Kilpailun aika on Suomen tasavallan virallinen aika, joka ilmoitetaan avajaisissa.

Kilpailukeskuksen kartat

