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1. Yleistä
1.1. Loppuraportin rakenne
Loppuraportin 1. osa, Yleistä, sisältää kilpailunjohtajan kirjoittaman yleisen katsauksen kilpailun suunnittelusta ja toteutuksesta. Lisäksi se sisältää kilpailunjohtajan vastuulla olleiden erityisten vastuualueiden, henkilöstöhallinnon ja talouden erillisen raportin. Muiden vastuualueiden raportit ovat k.o vastuualueen vastuuhenkilön kirjoittamia.
Loppuraportti koostuu varsinaisesta 31-sivuisesta raporttiosasta, sekä 23 liitteestä. Raportti on kirjoitettu sillä ajatuksella, että siitä olisi apua myös tuleville kisajärjestäjille. Tämän takia liitteinä on myös joitain enemmän kilpailun suunnitteluun, kuin varsinaiseen loppuraporttiin suoraan liittyvää materiaalia.
Kilpailumateriaali sisältää kokonaisuudessaan yli 450 dokumenttia ja tiedostoa. Niitä kaikkia ei ole tarkoituksenmukaista
liittää loppuraporttiin. Dokumenteista noin 130 on ladattavissa kilpailun www-sivuilta osoitteesta http://vestigatiokalmia.
ptkis.at. Muita kisaan liittyviä dokumentteja voi tarvittaessa tiedustella vuoden 2023 loppuun asti sähköpostilla osoitteesta vestigatiokalmia@ptkis.at.
1.2. Taustaa
Partiotaitojen SM-kilpailujen järjestelyvuorot myöntää partiopiireille SP:n kilpailuryhmä ennalta vahvistetun järjestelyvuoroluettelon mukaisesti. Kilpailujen järjestelyvuoron osuminen L-SP:lle on täten ollut hyvissä ajoin tiedossa.
L-SP:n sisällä on jossain vaiheessa päädytty tarjoamaan järjestelyvastuuta Kaakkois-Turun alueen lippukunnille. Syy,
miksi näin on tehty, ei ole kilpailunjohtajan tiedossa. Mitä ilmeisemmin Kaakkois-Turun alueen lippukunnat ovat kuitenkin suhtautuneet ehdotukseen alusta alkaen periaatteisen myönteisesti. Myöskään muilta L-SP:n alueilta ei oltu tiettävästi ainakaan erityisen aktiivisesti osoitettu halua saada kilpailun järjestelyvastuuta itselleen. Täten kilpailun vastuulippukunniksi päätyivät suostumuksensa mukaisesti Kaakkois-Turun alueen yhdeksän lippukuntaa Auran Tähti Pojat
(ATP), Henrikin Tapulitytöt (HeTa), Ilpoisten Vuorenkävijät (IVK), Kupittaan Henrikinpojat (KHP), Lätynkääntäjät (Lätkä),
Puhurin Pojat (PP), Turun Eränkävijät (TEK), Toivon Erätytöt (TET) ja Turun Tähti-Tytöt (TTT).
1.3. Kilpailuprojektin käynnistys, aikataulu ja kesto
Projekti käynnistettiin Kaakkois-Turun alueen sisällä kilpailunjohtajan rekrytoinnilla vuonna 2013. Halukkaita kilpailunjohtajia kartoitettiin alueen eri lippukunnista ja kävi ilmi, että kilpailunjohtajan pestiin ei ollut suurempaa tunkua. Kun
allekirjoittanutta kysyttiin tehtävään, lupasin harkita asiaa vakavasti, mikäli muita halukkaita ei ilmaannu. Kuten lopputuloksesta arvata saattaa, ei ilmaantunut, joten päätin antaa lopullisen suostumukseni haastavalle, mutta samalla myös
erinomaisen mielenkiintoiselle pestille alkusyksystä 2013.
Kaakkois-Turun alue nimitti allekirjoittaneen kilpailunjohtajaksi syyskuussa 2013. L-SP:n piirihallitus merkitsi nimityksen
tiedokseen kokouksessaan 21.9.2013. Nimitys vahvistettiin L-SP:n ohjelmaryhmässä 23.9.2013 ja SP:n kilpailuryhmässä
(KRS) 24.9.2013. Viimeksi mainittua päivämäärää voidaan pitää projektin varsinaisena käynnistyspäivämääränä. Kilpailun loppuraportti julkaistiin 24.4.2016, jota voidaan pitää projektin loppumispäivämääränä. Projekti kesti täten kokonaisuudessaan tasan 2 vuotta ja 7 kuukautta.
Jälkikäteen voidaan sanoa, että projektin keston ei olisi tarvinnut olla ainakaan yhtään pidempi. Kaikki tarvittavat asiat oli
helppo suunnitella ja toteuttaa tässä aikataulussa. Puoli vuotta lyhyempikin aika olisi riittänyt, mutta siinä tapauksessa
olisi pitänyt lähteä liikkeelle selvästi tiiviimmällä otteella. Nyt projektia oli mahdollisuus käynnistellä ensimmäiset puoli
vuotta aika matalalla sykkeellä ilman suurempaa kiirettä.
1.4. Henkilöstöhallinto
1.4.1. JTMK:n rekrytointi ja kokoonpano
Kilpailunjohtajan saatua vahvistuksen omasta valinnastaan, hän kutsui kilpailun järjestelysihteeriksi Laura Mäkisen
Lätynkääntäjistä. Lauralta oli jo aiemmin saatu alustava suostumus tehtävään. Järjestelysihteerin pestiä lukuun ottamatta, kaikki muut JTMK:n pestit julistettiin 24.9.2013 avoimesti Kaakkois-Turun lpk:ien jäsenten kesken haettavaksi
31.10.2013 päättyvin hakuajoin. Samassa yhteydessä julkaistiin JTMK:n jäsenten alustavat tehtäväkuvaukset (liite 1.)
Muut, JTMK:n ulkopuoliset vastuupestit, julistettiin haettavaksi niin ikään 24.9.2013 ilman erillistä päättymisaikarajaa.
Rekrytointi lähti käyntiin vauhdikkaasti ylittäen kaikki odotukset. Kaksi ensimmäistä hakemusta rekry-järjestelmään (ks.
kohta 1.4.2.) tuli heti projektin käynnistyspäivänä 24.9.2016. Ensimmäisen viikon aikana hakemuksia eri vastuutehtäviin
oli tullut 7 kappaletta ja lokakuun 2013 loppuun mennessä yhteensä jo 21 kappaletta.
Tavoitteena oli saada JTMK:aan koottua Kaakkois-Turun alueen paras kisaosaaminen. Tästä 21 hengen joukosta
sopivat henkilöt oli helppo löytää.
Tulleiden hakemusten perusteella kilpailunjohtaja vahvisti, järjestelysihteeriä konsultoituaan, JTMK:n kokoonpanon
6.11.2013 seuraavaksi:
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Kilpailunjohtaja: 		
Järjestelysihteeri: 		
Tehtäväpäällikkö: 		
Tehtäväsihteeri: 		
Tulostoimiston päällikkö:
Ratamestari: 			
Huoltopäällikkö: 		
Kilpailukeskusvastaava:
Tiedotuspäällikkö: 		

Juha Nappu (IVK)
Laura Mäkinen (Lätkä)
Anna Leisvuori (HeTa)
Laura Salminen (Lätkä)
Mika Niinimaa (ATP)
Katja Auvinen (TTT)
Samuli Laine (IVK)
Inna Kulla (HeTa)
Pauliina Hartzell (HeTa)

JTMK saatiin nimettyä kuuden viikon kuluessa projektin käynnistämisestä.
JTMK:aan onnistuttiin saamaan mukaan useita kokeneita kisailijoita ja kisantekijöitä. JTMK:n jäsenistä neljä (Anna,
Juha, Katja, Mika) oli toiminut aiemmin piiritason PT-kisan kilpailunjohtajana. JTMK:n jäsenten aiempien PT-kisaosallistumisten lukumäärä kilpailijana vaihteli 1-50 välillä, keskiarvon ollessa 13,0 ja mediaanin 10. JTMK:n jäsenten aiempien
PT-kisaosallistumisten lukumäärä järjestäjinä vaihteli 2-11 välillä, keskiarvon ollessa 5,0 ja mediaanin 4. JTMK:n ikäkeskiarvo kilpailuvuoden alussa oli 35 vuotta ja mediaani 34 vuotta.
Aiemman kisakokemuksen perusteella kokemattomimmat JTMK:n jäsenet olivat järjestelysihteeri, kisakeskusvastaava
ja huoltopäällikkö. Järjestelysihteerin ja kisakeskusvastaavan kyvyt olivat kuitenkin kilpailunjohtajan tiedossa kahden
aiemman yhteisen kisaprojektin tiimoilta. Huoltopäällikkö taas oli tuttu omasta lippukunnasta ja kisanjohtajan näkemyksen mukaan JTMK:aan oli hyvä saada mukaan myös joku nuorempi jäsen saamaan arvokasta kisantekokokemusta
kokeneempien rinnalla.
Kaikki JTMK:n jäsenet olivat kilpailunjohtajalle entuudestaan tuttuja ja heidän kyvykkyytensä tiedossa. Tämän johdosta
kilpailunjohtajan luottamus projektin onnistumiseen oli korkealla tasolla JTMK:n kokoonpanon vahvistuttua. JTMK:n
jäsenten motivaatiota varmasti lisäsi se, että vahvasta piiritason kisakokemuksesta huolimatta, tämä oli kuitenkin kaikille
ensimmäinen SM-tason JTMK-pesti. Vahva halu näyttää muulle maailmalle mihin me pystymme huokui voimakkaana
JTMK:n jäsenistä koko projektin ajan.
Myös jälkikäteen on helppo todeta, että JTMK:n rekrytointi ja kokoonpano oli erinomaisen onnistunut. Kaikki hoitivat
oman tehtävänsä hienosti. Myös henkilökemiat JTMK:n sisällä pelasivat hyvin koko projektin ajan. Ainakaan mitään
näkyvää kitkaa henkilösuhteissa ei ilmennyt.
Yksi pieni kauneusvirhe JTMK-rekrytointiin kuitenkin mahtui. JTMK:n kokoonpanon jo vahvistuttua, yhdestä Kaakkois-Turun alueen lippukunnasta ilmaantui halukas henkilö ratamestarin tehtävään. Henkilö ei mitä ilmeisimmin ollut
saanut lippukuntansa kautta tietoa avoinna olleesta kisarekrystä. Tässä korostuu lippukuntien rooli rekrytointiprosessin
onnistumisessa. Lippukuntien on kannettava oma vastuunsa ja varmistettava, että kaikki lippukunnan jäsenet saavat tiedon meneillään olevasta rekrytointiprosessista. Kilpailunjohtajan on mahdotonta kontaktoida suoraan henkilökohtaisesti kaikkia yhdeksän lippukunnan useampaa sataa johtajaikäistä jäsentä.
1.4.2. Rekrytoinnin tekninen toteutus
Henkilöstöhallinnon ja rekrytoinnin tekniseksi alustaksi valikoitui IVK:n sähköinen, www-pohjainen tapahtumailmojärjestelmä, johon kisarekrystä luotiin oma “tapahtuma” osoitteeseen rekry.ptkis.at. Järjestelmää käytettiin alusta saakka, alkaen kilpailunjohtajasta päättyen kilpailuviikonlopun viimeisiin rastihenkilörekrytointeihin.
Tavoite alusta alkaen oli, että koko järjestelyhenkilöstö löytyisi järjestelmästä. Tämä tavoite saavutettiin kohtuullisen
hyvin. Kilpailun 270 järjestäjästä 245 löytyy rekry-järjestelmästä. Suurin osa kirjaamatta jääneistä oli kilpailuviikolla
viime hetkellä mukaan värvättyjä. Kaikkien järjestäjien kirjaaminen samaan järjestelmään mahdollisti helposti koko henkilöstöä koskevien sähköpostitiedotteiden lähettämisen järjestelmän kautta.
1.4.3. Rastipäälliköt
Kilpailun onnistumisen kannalta rastipäälliköiden merkitys on keskeinen. Rastipäälliköt haluttiin rekrytoida mukaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta heidät ehditään kouluttaa riittävästi tehtäviinsä. Ensimmäisessä vaiheessa tavoitteena oli saada mahdollisimman monta rastipäällikköä nimettyä jo vuoden 2013 loppuun mennessä. Tämä tavoite
osoittautui täysin utopistiseksi. Vuoden 2013 loppuun mennessä rastipäälliköitä/apulaisia oli saatu rekrytoitua vasta
neljä.
Rastipäälliköiden rekrytointi eteni hitaasti myös vuonna 2014. Seuraavana aikatavoitteena oli saada kaikki nimet kasaan
tammikuun 2015 rastipäällikkökurssiin mennessä. Tässäkään ei täysin onnistuttu. Rastipäällikkökurssiin mennessä
lopullisesta 27:sta rastipäälliköstä ja apulaisesta oli saatu rekrytoitua vasta 21 henkilöä. Tämä oli paha takaisku ja
aiheutti sen, että kaikki rastipäälliköt eivät päässeet osallistumaan rastipäällikkökurssille, eivätkä edes talvella 2015
järjestettyihin koekisoihin.
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Rastipäälliköt ja apulaisrastipäälliköt haluttiin ensisijaisesti koota yhdeksästä vastuulippukunnasta. Minimitavoitteeksi
asetettiin lisäksi, että jokainen vastuulippukunta osoittaa kisaan ainakin yhden rastipäällikön ja apulaisen. Kokeneita
rastipäälliköitä olisi varmasti ollut tarjolla muualta, mutta siihen vaihtoehtoon ei haluttu mennä. Halusimme tarjota mahdollisimman monelle “omien” lippukuntien jäsenelle mahdollisuuden toimia rastipäällikkönä ja täten saada arvokasta
kisakokemusta lippukuntiin. Rimaa rastipäällikkyyteen ei ainakaan asetettu liian korkealle. Ainoa kriteeri rastipäälliköksi
pääsemiselle oli, että henkilön oli pitänyt osallistua aiemmin ainakin yhteen PT-kisaan kilpailijana. Tämä kriteeri ei
lopulta täysin täyttynyt. 13:sta rastipäälliköstä kahdella ei ollut laisinkaan aiempaa kokemusta PT-kisoista kilpailijana,
vaan ainoastaan järjestäjänä. Näillä kummallakin rastilla apulaisrastipäälliköllä oli kuitenkin aiempaa kisakokemusta
myös kilpailijana.
Viimeisten rastipäälliköiden saamisen osoittauduttua varsin vaikeaksi tehtiin päätös, että rastipäälliköiden apulaisiksi
voidaan hyväksyä myös muiden, kuin vastuulippukuntien jäseniä. Näin lopulta tapahtuikin, lopullisesta 27:sta rp:sta/
apulaisesta 25 oli vastuulippukunnista ja kaksi apulaisrastipäällikköä muista lippukunnista (Littoisten Pirtapiiat ja Turun
Partio-Sissit).
Rastipäälliköiden ja apulaisrastipäälliköiden aiempien PT-kisaosallistumisten lukumäärä kilpailijana vaihteli 0-30 välillä,
keskiarvon ollessa 7,1 ja mediaanin 5. Rastipäälliköiden ja apulaisrastipäälliköiden aiempien PT-kisaosallistumisten
lukumäärä järjestäjinä vaihteli 0-15 välillä, keskiarvon ollessa 3,4 ja mediaanin 2. Rastipäälliköiden ikäkeskiarvo kilpailuvuoden alussa oli 35,9 vuotta ja mediaani 34 vuotta. Apulaisrastipäälliköiden ikäkeskiarvo kilpailuvuoden alussa oli
34,7 vuotta ja mediaani 35,5 vuotta.
Syy siihen, miksi erityisesti juuri rastipäälliköiden saaminen osoittautui ennakoitua hankalammaksi, ei täysin selvinnyt.
Luultavasti ainakin osassa alueen lippukunnista PT-kisakulttuuri ei ole kovin voimakasta ja tällöin ei ehkä ymmärretä sitä
pitkäjänteisyyttä, joka onnistuneen kisan toteuttamiseksi vaaditaan.
Hyvänä puolena voidaan kuitenkin todeta, että lopulta kaikista yhdeksästä lippukunnasta saatiin ainakin yksi rastipäällikkö ja apulainen. Jokainen lippukunta kantoi siltä osin hienosti vastuunsa alueen yhteisessä projektissa. Loppujen
lopuksi selvisimme kuitenkin kisasta kunnialla. Joidenkin rastipäälliköiden myöhäinen mukaantulo ei onneksi näkynyt pahoina epäonnistumisina kilpailupäivinä, vaan kaikki rastit pyörivät riittävän hyvin. Kilpailun sarjajohtajat ja muu
tehtäväryhmä oli tehnyt kiitettävää työtä pystyttyään kouluttamaan loputkin rastipäälliköt tehtäviensä tasalle suunniteltua lyhyemmälläkin aikataululla.
1.4.4. Muut vastuuhenkilöt
Päin vastoin kun rastipäälliköiden kohdalla, muiden vastuuhenkilöiden rekrytointi ei osoittautunut ongelmalliseksi.
Tehtäviin löydettiin sopivat ja motivoituneet henkilöt.
Vastuuhenkilöt haluttiin sitouttaa projektiin riittävän aikaisessa vaiheessa. Ns. ”hyvien tyyppien” määrä ei ole rajaton
edes Kaakkois-Turussa. Riittävän aikaisella rekrytoinnilla varmistetaan, ettei henkilöä ehditä buukkaamaan mihinkään
muuhun isompaan projektiin samalle ajankohdalle.
Muista vastuuhenkilöistä ainoastaan EA-vastaavan rekrytointi pääsi venymään liian pitkälle. Alkuperäisen EA-vastaavan jouduttua perumaan pestinsä työesteiden takia, ei asiaan kiinnitetty riittävän ajoissa huomioita. Siinä vaiheessa kun
uutta ruvettiin tosissaan etsimään, ei halukasta tuntunut kovin helpolla löytyvän. EA-vastaava saatiin lopulta rekrytoitua
vasta 14.1.2016, vain vajaa 2 kuukautta ennen kilpailua. Pieni epävarmuustekijä oli se, että EA-vastaavalla ei ollut laisinkaan aiempaa PT-kisakokemusta. Ammatillista osaamista löytyi onneksi sitäkin enemmän, kuten myös kokemusta suurtapahtumien EA-huollosta vuoden 2015 Jukolan viestin tiimoilta. Johtuen myöhäisestä mukaantulosta, EA-vastaavan
”tervetuloa PT-kisoihin -pikakoulutuksen” hoiti kilpailunjohtaja, vaikka EA-muuten toimi huollon alaisuudessa. Tässäkin
tapauksessa kaikki meni lopulta hyvin. EA-tiimiin saatiin mukaan myös PT-kisakokemusta omaavia terveysalan ammattilaisia. Lopulta EA-tiimi hoiti tehtävänsä hienosti, kirjaten viikonlopun aikana yhteensä 19 palvelutapahtumaa. Tarkempi
erittely liitteessä 10.
1.4.5. Puutteet ja kehityskohdat työnjaossa ja henkilöresurssoinnissa
Pahimmat puutteet henkilöresurssoinnissa oli tiedotuksen liian suuri työmäärä kapasiteettiin nähden sekä erillisen henkilöstöpäällikön/Head hunterin puuttuminen.
Tiedotuspäällikkö olisi tarvinnut rinnalleen tiedotuspäällikön apulaisen, jolle tiedotuksen kuormaa oltaisiin voitu jakaa, erityisesti kesän ja syksyn 2015 aikana. Kilpailun erinomaisen hyvä ja monipuolinen tiedotussuunnitelma osoittautui hieman liian haasteelliseksi yhden henkilön hoidettavaksi. Lähinnä kapasiteetin puute näkyi joidenkin tehtävien
venymisenä, jotkut tiedotuksen asiat pyörivät ToDo-listalla JTMK-kokouksesta toiseen. Vuodenvaihteen 2015/2016
jälkeen tilanne parani tiedotuspäällikön pystyttyä antamaan entistäkin enemmän omia resurssejaan kisan käyttöön.
Resurssit huomioiden, kilpailun tiedotus onnistui kokonaisuutena mahtavan hienosti. Kaikki tärkeimmät asiat saatiin
tehtyä, mutta toisaalta jotkut vähemmän tärkeät asiat jäivät kokonaan toteuttamatta.
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Henkilöstörekrytointia olisi tehostanut, jos kilpailulla olisi ollut erillinen henkilöstöpäällikkö, joka olisi keskittynyt
ainoastaan henkilöstön rekrytointiin. Nyt rekrytointivastuu oli viime kädessä kilpailujohtajalla, jolla ymmärrettävästi on
kisan tiimoilta jonkun verran muutakin tekemistä. Riittävä määrä henkilöitä saatiin onneksi rekrytoitua, mutta rekytointi
vei runsaasti aikaa sekä kilpailunjohtajalta, että varmasti myös monelta muulta JTMK:n jäseneltä. Tämä erityisesti sen
takia, kun kisan lähestyessä näytti, että muutama rastipäällikkö ei pysty itse hankimaan itselleen riittävästi rastimiehiä.
Rastimiehiä jouduttiin nyt värväämään lisää aina viime metreille saakka. Tosin, tämä ei liene PT-kisoissa mitenkään
poikkeuksellista. Viimeinen rastimies ilmoittautui rekry-järjestelmään lauantaina 5.3.2016 klo 10.26, siis 26 minuuttia kilpailun lähtölaukauksen jälkeen. Viimeiset henkilötäydennykset sunnuntain loppupään rasteille kilpailunjohtaja
kävi värväämässä sunnuntai-aamupäivällä kilpailukeskuksesta lauantain Oranssin sarjan kisaajien joukosta. Onneksi
meidän piiriä on siunattu reippailla Nuotiotytöillä.
Rastihenkilöiden optimaalista jakoa rasteille hankaloitti, että kaikki rastipäälliköt eivät loppuvaiheessa kirjanneet kaikkia
itse rekrytoimiaan rastihenkilöitä rekry-järjestelmään. Tämän takia JTMK:lla ei ollut täysin todellista kuvaa rastien rastihenkilöpuutteista. Kilpailuviikolla JTMK:n viime tipassa värväämiä rastimiehiä saatettiin tämän takia jakaa joillekin sellaisillekin rasteille, jossa lisätarve ei kuitenkaan oikeasti ollut kaikkein suurin. Tämänkin ongelman olisi saattanut hoitaa
kuntoon jo aiemmin mainittu henkilöstöpäällikkö, jos kilpailulla sellainen olisi ollut.
Rastien henkilömääriä laskettaessa pitää kiinnittää riittävästi huomiota erityisesti myös rakentelutehtävien arvosteluun
kuluvaan aikaan. ORVIHA-lähtörastin henkilöstö joutui poistumaan aika pian rastilta, koska heillä oli vielä toinen rasti
hoidettavaan lauantai-illalla ja iltarasti piti ehtiä valmistella kuntoon ennen kärjen saapumista rastille. Nyt osa kasviprässeistä jouduttiin kuljettamaan arvosteltavaksi kilpailukeskukseen sellaisten henkilöiden arvosteltavaksi, jotka joutuivat
tehtävään kylmiltään. Jos yhden arvostelukohdan mittaamiseen/arvioimiseen ja kirjaamiseen lomakkeelle kuluu aikaa
keskimäärin 15 sekuntia, menee yhden kasviprässin 31 arvostelukohdan läpikäymiseen aikaa 8 minuuttia. Tällöin 70
kasviprässin arvostelu sitoo kolme henkilöä kolmeksi tunniksi. SIPURU-lähtörastilla vastaavaa ongelmaa ei ollut, koska
kyseisen rastin henkilöstöllä ei ollut lauantaina toista rastia hoidettavanaan.
1.4.6 Yhteenveto järjestelyhenkilöstöstä
Kilpailun suunnittelua käynnistettäessä järjestäjien kokonaishenkilötarpeeksi kisaviikonloppuna arvioitiin aiempien
kisojen kokemusten perustella 200-300 henkeä. Edellisten Turun alueella pidettyjen Talvi-SM kisojen (Kylmääki 2001)
järjestäjät raportoivat heidän kisoissa olleen kisaviikonloppuna järjestelytehtävissä yli 400 henkeä. Kylmääkin poikkeuksellisen suuri järjestäjämäärä selittynee ennätysmäisellä osanottajajoukolla (146 kilpailuvartiota) ja sitä myöden
suuremmalla rastihenkilötarpeella. Meidän itsellemme arvioima 200-300 hengen tarve osui hyvin kohdalleen. Järjestäjien henkilövahvuudeksi kisaviikonloppuna kirjattiin yhteensä 270 henkilöä. Järjestäjistä 63,0 % (170 kpl) tuli yhdeksästä
vastuulippukunnasta. Vastuulippukunnista eniten järjestäjiä kisan käyttöön osoittivat Henrikin Tapulitytöt (40 kpl), Turun
Tähti-Tytöt (31 kpl) sekä Ilpoisten Vuorenkävijät (24 kpl). Muista kuin vastuulippukunnista eniten kisantekijöitä oli mukana Nuotiotytöistä (17 kpl), Turun Partio-Sisseistä (5 kpl) sekä Littoisten Pirtapiioista (5 kpl). Yhteensä järjestelyhenkilöstöä oli mukana 47 eri lippukunnasta. Järjestäjistä 94,1 % (254 kpl) ilmoitti itselleen jonkun partiolippukunnan
(nykyinen tai entinen partiolainen) ja 5,9 % (16 kpl) oli muita, kuin partiolaisia. Kilpailun henkilöstöluettelo on liitteenä
2. Kilpailun organisaatiokaavio on esitetty liitteessä 3.
Lopullinen järjestäjien lukumäärä oli lähtökohtaisesti kilpailuun riittävä. Hyvällä suunnittelulla ja työnjaolla tämän tasoinen kilpailu on mahdollista viedä läpi n. 250 hengellä. Ainoastaan rastimiesten jakautuminen eri rasteille ei ollut täysin
optimaalinen. Yhdellä lauantain yösarjojen rastilla jonotusajat olivat liian pitkiä liian vähäisen rastihenkilömäärän takia.
1.5. Kokoustoiminta & yhteydenpito
1.5.1. JTMK:n kokoustoiminta
JTMK:n kokouksia pidettiin yhteensä 22 kappaletta, ensimmäinen 23.11.2013 ja viimeinen kilpailun jälkeen 16.3.2016.
Kokoukset kestivät keskimäärin 2-4 tuntia. Kokouksista 21 järjestettiin normaaleina kokouksina Turussa ja yksi koekisojen yhteydessä Kunstenniemen leirikeskuksen Ristniemen kämpällä.
Kilpailunjohtaja, järjestelysihteeri ja ratamestari osallistuivat jokaiseen 22:een JTMK:n kokoukseen. JTMK:n jäsenten
osallistumisprosentti JTMK:n kokouksiin oli keskimäärin 88,3 %, mitä voidaan pitää kiitettävänä. Yksittäiset satunnaiset
poissaolot näin pitkässä projektissa ovat sekä ymmärrettäviä että hyväksyttäviä, eivätkä ne mainittavasti haitanneet
kilpailun suunnittelua.
Myöhemmin mukaan tulleen viestipäällikön kanssa oli sovittu, että viestipäällikkö voi osallistua JTMK:n kokouksiin tarvittaessa. Viestipäällikkö osallistui kokouksiin neljä kertaa. Erikseen kutsuttuina JTMK:n kokouksiin osallistuivat apulais
huoltopäällikkö kaksi kertaa ja kuljetuspäällikkö yhden kerran.
Varsin myöhäisessä vaiheessa syksyllä 2015 kilpailun suunnitteluun mukaan tulleista valvojista toinen osallistui JTMK:n
kokouksiin kaksi kertaa ja toinen yhden kerran. Valvojien vähäinen fyysinen läsnäolo ei kilpailun suunnittelua haitannut.
Tarvittava yhteydenpito saatiin hoidettua hyvin sähköpostillakin.
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Kokousten lisäksi JTMK:n jäsenet tapasivat yhteisesti toisensa mm. rastipäällikkökurssin, koekisojen, kahden rastimiesinfon sekä kaksien materiaalipakkaustalkoiden yhteydessä. Heinäkuussa 2015 JTMK:n jäsenet hakivat lisäinnostusta kisasuunnitteluun iltapurjehduksella Airistolla Turun Tähti-Tyttöjen koulutuspurjealus Meritähdellä.
Johtuen tehtäväpäällikön ja ratamestarin aiemmasta vahvasta kilpailukokemuksesta, sekä tehtäväryhmä että rataryhmä
toimivat hyvin itsenäisesti. Kilpailunjohtaja ei osallistunut tehtäväryhmän eikä rataryhmän kokouksiin. Tämä osoittautui
toimivaksi ratkaisuksi. Nyt JTMK:n kokouksissa voitiin tehtävien ja ratojen osalta käydä läpi vain ongelmakohtia, eikä
JTMK:n kokousaika kulunut pelkästään tehtävien hieromiseen, mikä on helposti vaarana, jos tehtäväryhmä on liian
kokematon.
JTMK:n kokousten lukumäärä ja kokoustahti tuntuu myös jälkikäteen olleen projektin kestoon nähden sopiva. JTMK:n,
tehtäväryhmän ja rataryhmän yhteisiä kokouksia pidettiin yksi. Näitä kokouksia olisi voinut olla 1-2 enemmänkin.
1.5.2. Sähköinen kehitysympäristö
Kilpailujen sähköisenä kehitysympäristönä toimi Parttaali, joka on varta vasten PT-kisojen avuksi suunniteltu selainpohjainen kehitysympäristö. Käytännössä Parttaalin rooliksi jäi toimia yhteisenä tiedostopankkina, jollaisena se hoiti
tehtävänsä riittävän hyvin. Projektin aikana Parttaaliin talletettiin yhteensä 451 kilpailuun liittyvää tiedostoa. Luku
sisältää ainoastaan kunkin tiedoston uusimman version. Tiedostojen ylläpitoa hoiti kukin JTMK:n jäsen oman vastuualueensa osalta. Suurimman työn tiedostojen ylläpidon suhteen teki kilpailun tehtäväsihteeri pitäessään kilpailun 91:n
tehtäväkäskyn uusimpia versioita ajan tasalla viilauksen edetessä.
Tiedostopankin lisäksi Parttaalin muista osioista käytettiin lähinnä uutis- ja keskustelupalstaa, joiden kummankin käyttö
jäi kuitenkin hyvin vähäiseksi.
JTMK:n lisäksi tunnukset Parttaallin annettiin tehtäväryhmälle, rastipäälliköille sekä apulaisrastipäälliköille. Oikeustasoja järjestelmään oli neljä erilaista, admin-oikeuksien ollessa kilpailunjohtajalla ja järjestelysihteerillä. JTMK-tason käyttäjillä oli luku- ja kirjoitusoikeudet kaikkiin tiedostoihin.
Parttaali on tekniikaltaan 15 vuotta vanha. Se täytti tehtävänsä, mutta ei tarjonnut mitään huikeita käyttöelämyksiä.
Parttaalin hyvinä puolina on kohtuullisesta yksinkertaisuudesta aiheutuva helppokäyttöisyys, ainakin niiden henkilöiden
osalta, jotka käyttivät sitä säännöllisesti. Parttaalin valintaan vaikuttivat myös, että järjestelmä oli mahdollista saada
kisan käyttöön ilman kustannuksia ja asennettua Suomessa sijaitsevalle palvelimelle.
1.5.3. Sähköpostiliikenne
Järjestäjien käytössä suunnitteluvaiheessa oli omat sähköpostilistat koko henkilöstölle, JTMK:lle, tehtäväryhmälle sekä
rastipäälliköille. Lisäksi TN:lle tehtiin oma postilista hieman ennen kilpailua.
Kilpailuprojektin kuluessa JTMK:n yhteiselle sähköpostilistalle lähetettiin 799 sähköpostiviestiä, keskimäärin 0,85 viestiä
päivässä. Kaikkein aktiivisimmin JTMK-postituslistalle viestejä lähettivät kilpailunjohtaja (358 viestiä), ratamestari (102
viestiä) sekä tiedotuspäällikkö (76 viestiä).
Yksittäisiä kilpailuun liittyviä sähköposteja kilpailunjohtajan sähköpostilaatikkoon saapui projektin aikana 2.625 viestiä,
keskimäärin 2,8 viestiä päivässä. Aktiivisimmin kilpailunjohtajaa sähköpostilla lähestyivät järjestelysihteeri (239 viestiä),
tiedotuspäällikkö (230 viestiä), ratamestari (217 viestiä) sekä tehtäväpäällikkö (196 viestiä). Projektin kesto huomioiden,
viestien lukumäärä ei ollut mitenkään häiritsevän korkea, pikemminkin sopiva.
1.6 Kisakokemuksen kartuttaminen
Hyvin aikaisessa vaiheessa JTMK:n kesken sovittiin, että projektin aikana koitetaan osallistua mahdollisimman paljon
muihin PT-kisoihin ja ammentaa sitä kautta lisää ideoita ja kokemusta. Tässä onnistuttiin erinomaisen hyvin. Projektin
aikana järjestäjien henkilökohtaisia kisaosallistumisia muihin PT-kisoihin kirjattiin yhteensä 82 kappaletta 42:ssä eri
kilpailuvartiossa. Aktiivisimmin kisaprojektin kuluessa muihin PT-kisoihin osallistuivat kilpailunjohtaja Juha Nappu (9
osallistumista), ratamestari Katja Auvinen (7), huoltopäällikkö Samuli Laine (6), tehtäväryhmän jäsen Eveliina Tomberg
(6) sekä apulaisrastipäällikkö Emma Luukkonen (5). Tarkempi luettelo osallistumisista on liitteenä 9. Taulukko ei ole
täysin kattava. Todennäköisesti joitain osallistumisia on jäänyt huomaamatta/kirjaamatta.
1.7. Talous
1.7.1. Työnjako
Kilpailun talous sisällytettiin kilpailunjohtajan toimenkuvaan, eikä kilpailulle nimitetty erillistä talouspäällikköä. Tämä
osoittautui toimivaksi ratkaisuksi. L-SP:n toimiston hoitaessa varsinaisen laskutuksen ja laskujenmaksun (loppuvaiheessa osittain käytännössä SP, L-SP:n ulkoistettua taloushallintonsa SP:lle), ei talousvastuusta kilpailunjohtajalle aiheutunut lisätyö ollut mitenkään merkittävä kilpailunjohtajan kokonaistyömäärään nähden.
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1.7.2. Budjetointi ja osallistumismaksut
Kilpailun budjetti päätettiin tehdä saman suuruisilla osallistumismaksuilla kuin muutamassa aiemmassa PT talvi-SM kilpailussa. Yösarjojen osallistumismaksu oli 90 euroa/vartio ja päiväsarjojen 70 euroa/vartio. Budjetointi tehtiin rohkeasti
luottaen siihen, että kilpailulle asetettu osallistujatavoite toteutuu. Kilpailun talousarvio sekä ehdotukset osallistumismaksujen ja huoltajapakettien hinnoiksi lähetettiin sääntöjen määräämällä tavalla SP:n kilpailuryhmän (KRS) hyväksyttäväksi 9 kk ennen kilpailua. KRS:llä ei ollut niiden osalta huomautettavaa. Huoltajapakettien hinnat sisältöineen ovat
liitteessä 4.
1.7.3. Yhteistyökumppanit
Kilpailujen talouden tasapainottamisessa yritys- ja muiden yhteistyökumppaneiden merkitys on ratkaiseva. Onneksemme kilpailulle onnistuttiin löytämään laaja joukko auttamishalukkaita ja vakavaraisia yhteistyökumppaneita.
Yhteistyökumppaneiden hankinnassa merkittävässä roolissa oli JTMK:n jäsenten, mutta osittain myös muiden yksittäisten järjestäjien omat henkilökohtaiset kontaktit. Karkean arvion mukaan yhteistyökumppaneilta saatu materiaali,
tilavuokra ja muu hyöty rahaksi muutettuna oli noin 7.000 euron arvoinen. Ilman yhteistyökumppaneita, olisi kilpailun
osallistumismaksujen pitänyt olla yli kaksinkertaiset nykyiseen verrattuna. Saadun tuen euromääräisessä arviossa ei ole
mukana yhteistyökumppaneiden henkilöstön, kuten Turun kaupungin, Turun ja Kaarinan Seurakuntayhtymän tai Turun
Yliopiston viranhaltijoiden ja muiden työntekijöiden kisaprojektin hyväksi käyttämää työaikaa, mikä entisestään nostaa
yhteistyökumppanuuksien arvoa. Yhteistyökumppanikohtaista erittelyä tuen rahallisesta arvosta ei julkaista, koska kaikki yhteistyökumppanit eivät välttämättä halua tehdä suurta numeroa tuestaan. Tärkeimmät yhteistyökumppanit käyvät
ilmi liitteestä 5.
Ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden lisäksi pitää erikseen mainita Turun Metsänkävijöiltä saatu arvokas tuki.
Metsänkävijät luovuttivat kilpailun VIP-vieraiden kuljetukseen yhden pikkubussin koko lauantaipäiväksi. Lisäksi
Metsänkävijöiden kolon allasosasto saatiin niiden ORVI-vartioiden käyttöön lauantai-illaksi, jotka eivät ehtineet peseytymään Impivaaran uimahallissa sen jo sulkeuduttua. Yhteydet Metsänkävijöihin saatiin hoidettua sujuvasti tuomarineuvoston puheenjohtajan suosiollisella avustuksella.
1.7.4. Talouden riskitekijät
Suurimpana taloudellisena riskitekijänä PT-kisoissa, kuten monessa muussakin partiotapahtumassa on osallistumistavoitteen ja sen myötä osallistumismaksujen toteutuminen. PT-kisoissa ongelmaa korostaa se, että osallistujamäärät
tiedetään vasta kaksi viikkoa ennen tapahtumaa. Suurleireillä, jossa ilmoittautuminen on useita kuukausia ennen tapahtumaa, tilanteeseen jää aikaa reagoida enemmän. Toisaalta suurleireillä myös riskit ovat euromääräisesti aivan toista
luokkaa, kuin PT-kisoissa.
Vestigatio Kalmian osalta osallistumistavoitteen ja sen myötä myös osallistumistulojen budjetointi epäonnistui pahasti.
Kilpailu budjetoitiin 97 vartion mukaan. Kilpailuun ilmoittautui lopulta 74 vartiota. Budjetoituja osallistumismaksuja jäi
saamatta yli 2.000 euroa.
Taloudellista riskiä voidaan ennakkoon pienentää alibudjetoimalla osallistumismaksut. Tätä me emme halunneet tietoisesti tehdä, koska luotimme (jälkikäteen todeten virheellisesti) osallistuja-arvioomme.
Toiseksi merkittäväksi talouden riskitekijäksi muodostui ehkä hieman yllättäen retkiluistimet. Yhdessä kilpailutehtävässä
tarvittiin retkiluistimia, mutta mistään ei löydetty sellaista vuokrausfirmaa, jolla olisi ollut tarjota 15 paria keskenään
tarkalleen samanlaisia retkiluistimia joka kenkään sopivalla yleissiteellä. Luistimet päädyttiin ostamaan uusina sillä
ajatuksella, että ne myydään pois kisan jälkeen valmiiksi sisäänajettuina hieman halvemmalla. Luistinten ostohinnasta
saatiin yhteistyökumppaniltamme Scandinavian Outdoorilta normaalia suurempi partioalennus. Riskiä myynnin onnistumisen suhteen nosti se, että asiasta ei voitu tehdä minkäänlaista ennakkomarkkinointia, jottei yllätystehtävänä olleen
kilpailutehtävän luonne olisi paljastunut etukäteen kilpailijoille. Luistinkauppa onneksi sujui lopulta hienosti, kaikki luistimet saatiin myytyä kolmen viikon sisällä kilpailun päättymisestä. Mitä ilmeisimmin myyntihinta , 75 e/pari, (OVH 150 e/
pari, SO:n julkinen tarjoushinta 119 e/pari) osattiin sovittaa oikein kohdilleen. Mikäli luistimet olisivat jääneet myymättä,
siitä olisi aiheutunut merkittävä, yli 1.000 euron lovi budjettiin.
Loppuvaiheessa tehty päätös luopua maksullisesta kisakanttiinista oli sekä toiminnallisesti että imagosyistä (yhteisvastuukeräys) perusteltu, mutta se aiheutti ylimääräisen 300 euron loven alkuperäiseen budjettiin saamattomina myyntinettotuloina.
Kilpailun taloudellista riskiä pienennettiin pitämällä talouskuri hyvin tiukalla suunnittelun alusta saakka. Muun muassa
JTMK:n kokouksien kahvipullat hoidettiin kiertävällä pullavuorolla. Kokouskustannuksia koko projektin aikana syntyi
yhteensä 16,45 euroa, joka on n. 0,2 % kilpailun kokonaismenoista.
Alkuvaiheessa tehtiin myös päätös, että järjestelyhenkilöstölle ei korvata mitään matkakustannuksia kilpailun budjetista.
Tämä oli erityisesti kauempana itäisessä Suomessa, kuten pääkaupunkiseudulla asuville järjestäjille ikävä asia, mutta
jälkikäteen ajatellen päätös oli oikea. Polttoainekuluja korvattiin ainoastaan kilpailun huollolle kilpailuviikonlopun ajoista.
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1.7.5. Tilinpäätös
Osallistumistilanteen selvittyä pyrittiin tilanteeseen sopeutumaan myös taloudellisesti vielä käytettävissä olevin keinoin.
Kaikki ylimääräiset ”voisi olla kiva” -jutut jätettiin ostamatta ja hankinnoista tehtiin vain välttämättömimmät. Onneksi monelta kustannusmomentilta onnistuttiin saamaan säästöjä budjetoituun verrattuna, mm. tavara-alennusten muodossa.
Kilpailun omassa talousseurannassa on tulojen osalta 23 euron heitto verrattuna L-SP:n toteutuneeseen talousseurantaan. Ero johtunee aamu-/iltapalalippujen toteutuneista myyntilukumäärästä. Huomioiden eron pienuus suhteessa kilpailun kokonaisbudjettiin, syytä erovaisuuteen ei liene kokonaistaloudellisesti järkevää lähteä selvittämään tarkemmin.
Asian selvittelyyn piirin toimiston työntekijän kanssa kuluva aika ja siitä piirille aiheutuvat laskennalliset työaikakustannukset olisivat todennäköisesti suurempia kuin se, jos esimerkiksi selvittelyn lopputuloksena todettaisiin, että yksi
vartio ei ole maksanut tilaamaansa aamupalaa.
Loppuraportin kirjoitushetkellä joitain ulkopuolisia laskuja on vielä tulematta, mutta niiden suuruus on tiedossa. Ne
huomioiden, kilpailun oma kirjanpito näyttää 30,21 euron ylijäämää. Huomioiden edellä esitetty pieni heitto tulopuolella,
voidaan kilpailun tilinpäätöksen todeta riittävällä tarkkuudella päätyneen käytännössä nollatulokseen. Tilinpäätös on
liitteenä 8.
1.8. Kisaviikonloppu kilpailunjohtajan näkökulmasta
1.8.1. Yleistä
Kilpailuorganisaatio osoitti vahvuutensa ja toimivuutensa kisaviikonloppuna. Kilpailujohtaja pystyi keskittymään täysipainoisesti tuomarineuvostotyöskentelyyn. Varsinainen kilpailun yleisjohto ei merkittävästi kilpailunjohtajaa kuormittanut
muiden osa-alueiden hoitaessa omat vastuualueensa kiitettävästi. Tätä voidaan pitää merkkinä siitä, että kilpailun suunnittelu on suuressa mittakaavassa onnistunut.
1.8.2. Tuomarineuvostotyöskentely
Tuomarineuvoston jäsenet saapuivat kilpailukeskukseen perjantai-iltana klo 18.00-19.00 välillä ja TN aloitti työskentelynsä virallisesti klo 19.52. Työskentelyn aloitukseen liittyen kilpailunjohtaja teki yhden virheen unohtaessaan kertoa
TN:n työskentelyaikataulusta tehtäväryhmälle. Tehtäväryhmä oli kasaamaa kilpailukansioita lopulliseen muotoon vasta perjantai-illalla toisella puolella Turkua, joten TN joutui aloittamaan työskentelynsä pelkästään sähköisen aineiston
varassa. Tämä ei ollut kriittinen ongelma, kaikilla TN jäsenillä oli joko läppäri tai tabletti mukana, jolla tarpeelliset tiedot
saatiin käsiteltyä ennen kisakansioiden saapumista kilpailukeskukseen.
Tuomarineuvosto seurasi kisan kulkua maastossa sekä lauantaina että sunnuntaina. Lauantaina tuomarineuvosto kulki
pääosin yhdessä, suorittaen myös Suoparkki-rastin ”nollavartioinnin”. Sunnuntaina TN jakaantui kahtia. TN:n pj, valvoja
ja kilpailijoiden edustaja seurasivat sunnuntaina rastien toimintaa maastossa enemmän kärjen etenemistahdissa, kilpailunjohtajan keskittyessä kilpailun hännän etenemisen seurantaan.
Tuomarineuvoston käyttöön oli varattu kisaviikonlopuksi yksi 7 hengen tila-auto, joka mahdollisti helposti koko TN:n
liikkumisen tarvittaessa yhdessä.
Tuomarineuvosto päätti työskentelynsä kisaviikonlopun osalta sunnuntaina klo 16.20. Tuomarineuvoston tarkempi
työskentely sekä TN:n kisan aikana tekemät päätökset käyvät ilmi TN:n pöytäkirjasta, joka on liitteenä 6.
1.8.3. Kilpailunjohtajan muut erityistehtävät kisaviikonloppuna
1.8.3.1 Avajaiset
Avajaiset olivat yksi kilpailunjohtajan erityisvastuualueista. Kilpailun huolto ja viesti hoitavat avajaisten äänentoiston kuntoon. Monessa kisassa ongelmana oleva avajaisten huono kuuluvuus ei meillä ollut ongelma, laitteista löytyi riittävästi
tehoa. Kilpailunjohtaja pääsi avajaisissa helpolla marssimalla ”valmiiseen pöytään” lausumalla alkuun muutaman kauniin sanan pakollisten ilmoitusasioiden lisäksi. Päärooli avajaisissa annettiin kilpailun suojelijalle sekä kisahartauden
pitäjälle. Kumpikin osasi sovittaa puheensa sisällön hyvin, kuulijakunnan rakenne huomioiden. Avajaiset pysyivät hyvin
aikataulussa, joka mahdollisti myös kilpailun kummankin lähtölaukauksen suorittamisen minuutilleen aikataulussa.
1.8.3.2 Lehdistötilaisuus
Lehdistötilaisuudesta vastuu oli annettu tiedotukselle ja VIP-tiimille. Sen osalta kilpailunjohtajan rooliksi jäi tervehdyssanojen sanominen tilaisuuden alkuun, jonka jälkeen kilpailunjohtaja poistui seuraaman kisaa lähtörastille muun TN:n
kanssa.
1.8.3.3. Palkintojenjako
Mitalien ja tavarapalkintojen hankinta oli kilpailujohtajan vastuulla. Mitalit toimitti käytännössä SP:n toimisto valmiiksi
kaiverrettuina.
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Tavarapalkinnot hankittiin pääosin Scandinavian Outdoorin kautta, hyvillä partioalennuksilla. Muutama tavarapalkinto
saatiin lisäksi lahjoituksena yhteistyökumppaneilta. Huolimatta siitä, että tavarapalkintojen todellinen arvo ylitti selvästi
säännöissä määritellyn minimiosuuden kilpailun osallistumismaksutuotoista (sääntömääräinen minimi 20%, toteutunut
29,4 %), tuli joltain kilpailuvartiolta negatiivista palautetta huonoista palkinnoista. Mietittäväksi jää, olisikohan kuinka
moni vartio (tai lippukunta) oikeasti halukas maksamaan osallistumisesta nykyistä enemmän, mikäli tavarapalkintoihin
panostettaisiin voimakkaammin.
Sääntömääräisten tavarapalkintojen lisäksi kilpailuun hankittiin ylimääräisinä kaksi Polarin A300 sykemittari-aktiivisuusranneketta arvontapalkinnoiksi. Nämä mukaan laskien, tavarapalkintojen todellinen arvo oli yli 30% kilpailun osallistumismaksutuotoista.
Kummatkin palkintojenjaot kilpailunjohtaja hoiti yhdessä järjestelysihteerin kanssa. Palkintojenjaot sujuivat rutiininomaisesti ilman ongelmia.
1.8.3.4. Muuta
ORVI-lähtörastilla sattui yksi veistohaava, jota ei saatu riittävän hyvin paikattua umpeen rastilla. Kilpailunjohtajakin pääsi hetkeksi pönötykseltään ”oikeisiin töihin” käydessään viemässä potilaan paikattavaksi kisakeskuksen EA-pisteeseen.
1.8.4. Aikataulu ja työn kuormittavuus
Kuten kohdassa 1.8.1. alustavasti jo tuotiin esille, kilpailunjohtaja selvisi kisaviikonlopusta helpolla. Pääosa kilpailunjohtajan kisaviikonlopusta meni katsellessa ja seuratessa, kun homma toimii hienosti. Kilpailunjohtaja ehti nukkumaan
kumpanakin yönä kolme tuntia, mikä oli riittävä määrä. Väsymys ei saanut yliotetta vielä sunnuntainakaan vaan työteho pysyi riittävän hyvänä kilpailun loppuun asti. Jälkimmäisenä yönä olisi ollut mahdollisuus nukkua neljäkin tuntia.
Yörastilla oli kuitenkin niin mahtava tunnelma, että TN:n saatua pakolliset kuviot hoidettua ja pienet ongelmat selviteltyä
jo
puoliltaöin, jäi kilpailunjohtaja vielä muun TN:n kanssa rastille fiilistelemään ja jutustelemaan monen tutun ja ehkä
jonkun tuntemattomammankin kisavartion kanssa vartioiden kisatunnelmia kuulostellen. Mieltä lämmitti, että vartiot tuntuivat yörastilla kovasti nauttivan olostaan.
Sunnuntai-aamullakaan ei kisanjohtaja malttanut nukkua kovin pitkään, vaan aamu alkoi luisteluaamulenkillä Kupittaan luistelumadolla klo 05.45. Oli ilo nähdä, että Turun Kaupunki oli hoitanut hommansa sovitun hienosti, luistinrata
oli huollettu priimakuntoon sunnuntain ensimmäistä kilpailutehtävää varten. Kilpailunjohtajan saapuessa paikalle rastihenkilöstö seisoi jo tiukasti rivissä kuuntelemassa rastipäälliköiden Sannan ja Epun viimeisiä ohjeita. Päällimmäisenä
sunnuntai-aamulla oli mielessä ajatus, että miten kaikki voikaan sujua näin hyvin. Mutta niin se vaan sujui, meillä oli
mahtava porukka kisaa tekemässä.
1.9. Nollavartiot
Kilpailun onnistumisessa nollavartioiden rooli kilpailuviikonloppuna näytteli tärkeää osaa. Tarkempaa kuvausta nollavartioiden roolista ja toiminnasta ei tehtäväryhmältä valitettavasti pyynnöistä huolimatta tähän loppuraporttiin saatu.
1.10. Loppuyhteenveto
Vestigatio Kalmia oli onnistunut kilpailu. Se täytti ne odotukset ja toiveet, joita SM-tason PT-kilpailulle voidaan asettaa.
Täydellistä kilpailua lienee mahdoton tehdä, täydellisyyden ollessa viime kädessä subjektiivinen käsite. Se, mikä jonkun
kilpailijan mielestä on hyvää, on jonkun toisen mielestä huonoa.
Kilpailun järjestäjinä iloitsemme siitä, että kilpailijoilta saamamme palaute oli pääosin hyvin positiivista. Tarkempi palautekooste on liitteenä 7.
Partiotaitojen SM-kilpailun kilpailunjohtajuus on pesti, jonka moni aktiivi-PT-kisailija varmasti haaveilee joskus kokevansa, jos ei aina tietoisesti ja näkyvästi, niin ainakin alitajuisesti. Omalta osaltani haluan kiittää Kaakkois-Turun alueen lippukuntia itseäni kohtaan osoitetusta luottamuksesta ja siitä, että sain mahdollisuuden kokea tämän hienon elämyksen.
Lopuksi haluan koko JTMK:n puolesta esittää kiitokset kaikille niille 270:lle järjestäjälle sekä muille yhteistyökumppanille, jotka teitte tämän hienon kilpailun toteuttamisen mahdolliseksi.
Turussa 24.4.2016
Juha Nappu
Kilpailunjohtaja
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2. Kilpailutoimisto
2.1 Kilpailua ennen tehtävät työt
Järjestelysihteerin tehtävänä on JTMK kokousten pöytäkirjan laatiminen. Pöytäkirjaan ei kuitenkaan kirjoitettu aivan
kaikkea, vaan tarkoitus oli, että esimerkiksi tehtäväsihteeri kirjaa omaan muistipanoonsa päätökset, jotka koskivat tehtäväryhmän vastuulla olevia asioita. Samoin toimimme muidenkin osa-alueiden kanssa. Suosittelemme, että
tehtäväryhmä ja rataryhmä käyvät erikseen paljon kokouksia, jotta nämä asiat eivät kuormita niin paljon JTMK kokouksia, jotka helposti venyivät 4-5 tunnin mittaisiksi.
Talvi-SM kisojen osallistujamäärien selvittäminen vuodesta 1998 lähtien omien kisojen osallistujatavoitteen laatimiseksi.
Menneiden kisojen osallistujamäärien selvittäminen oli erittäin hyödyllistä. Osallistujatavoitetta tuli täsmentää jokaisen
talvi-SM kilpailun jälkeen. Arvioimme osallistujamäärän yläkanttiin.
PT Talvi-SM -kilpailujen osallistujamäärät 1998-2016:

Oranssi

Vihreä

Sininen

Punainen

Ruskea

Harmaa

Yhteensä

2016 V K

L-SP

10

15

7

13

11

17

73

2015 Louhi

Uusimaa

17

13

12

15

9

15

81

2014 Polar Pop

Hämeenlinna,
Häme

17

13

10

17

16

15

88

2013 Utin taistelu

Utti,
Kymeenlaakso

2012 Jenkkilä

Haukipudas,
Pohjanmaa

7 (x5=) 35

2011 Lapinlahti

Lapinlahti, JärviSuomi

2010 Ajo

4 (x4=) 16

12 (x4=) 48

6 (x3=) 18

6 (x3=) 18

28 vartiota
100 hlö

2 (x5=) 10

3 (x4=) 12

6 (x4=) 24

5 (x3=) 15

11 (x3=) 35

34 vartiota
131 hlö

6 (x5=) 30

4 (x5=) 20

3 (x4=) 12

9 (x4=) 36

10 (x3=) 30

12 (x3=) 36

44 vartiota
164 hlö

Pirkkala, Häme

8 (x5=) 40

6 (x5=) 30

4 (x4=) 16

7 (x4=) 28

6 (x3=) 18

16 (x3=) 48

47 vartiota
180 hlö

2009 Plask

Sipoo, FiSSc

21 (x5=) 105

13 (x5=) 65

6 (x4=) 24

11 (x4=) 44

13 (x3=) 39

20 (x3=) 60

84 vartiota
337 hlö

2008 Eukonkanto

Ruokolahti, EteläKarjala

20 (x5=) 100

17 (x5=) 85

2 (x4=) 8

4 (x4=) 16

14 (x3=) 42

16 (x3=) 48

73 vartiota
299 hlö

2007 Hankisata

Pääkaupunkiseutu 20 (x5=) 100

17 (x5=) 85

4 (x4=) 16

8 (x4=) 32

15 (x3=) 45

12 (x3=) 36

76 vartiota
314 hlö

2006 Trombi

Mäntyharju, Etelä- 30 (x5=) 150
Savo

27 (x5=) 135

4 (x4=) 16

7 (x4=) 28

15 (x3=) 45

18 (x3=) 54

101 vartiota
428 hlö

2005 Nuoske!

Kerava, Uusimaa

21 (x5=) 105

26 (x5=) 130

6 (x4=) 24

14 (x4=) 56

16 (x3=) 48

24 (x3=) 72

107 vartiota
435 hlö

2004 Muohtage

Muonio, Lappi

25 (x5=) 125

29 (x5=) 145

8 (x4=) 32

9 (x4=) 36

24 (x3=) 72

34 (x3=) 102

129 vartiota
512 hlö

2003 Hela

Ähtäri, EteläPohjanmaa

25 (x5=) 125

21 (x5=) 105

6 (x4=) 24

8 (x4=) 32

22 (x3=) 66

24 (x3=) 72

106 vartiota
424 hlö

2002 Lumiukko

Kontionlahti,
Pohjois-Karjala

33 (x5=) 165

23 (x5=) 115

11 (x4=) 44

13 (x4=) 52

19 (x3=) 57

27 (x3=) 81

126 vartiota
514 hlö

2001 Kylmääki -01º

Naantali,
Varsinais-Suomi

23 (x5=) 115

28 (x5=) 140

14 (x4=) 56

16 (x4=) 64

31 (x3=) 93

34 (x3=) 102

146 vartiota
570 hlö

2000 Mehtäkatti

Vuokatti, Kainuu

33 (x5=) 165

23 (x5=) 115

13 (x4=) 52

14 (x4=) 56

14 (x3=) 42

18 (x3=) 54

115 vartiota
484 hlö

1999 Jänkkärä

Hankasalmi,
Keski-Suomi

26 (x5=) 130

29 (x5=) 145

12 (x4=) 48

16 (x4=) 64

14 (x3=) 42

26 (x3=) 78

123 vartiota
507 hlö

1998 Hirvenhiihto

Kuru, Häme

25 (x5=) 125

24 (x5=) 120

9 (x4=) 36

13 (x4=) 52

9 (x3=) 27

34 (x3=) 102

114 vartiota
462 hlö
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Kilpailun kangasmerkin tilaaminen osallistujatavoitteen laatimisen jälkeen.
JTMK halusi tilata omakustanteisesti samanlaiset pipot ja takit kilpailun logolla varustettuna. Tämä voitiin toteuttaa, kun
kilpailun nimi ja logo olivat valmiina. Edustusasuja käytettiin muutaman vuoden ajan ennen omia kilpailuja, näyimme
hyvin muissa partiotaitokilpailuissa.
Keräsimme kommentit menneistä käydyistä kisoista. Päätimme, mitä hyviä asioita haluamme tuoda omiin kisoihin ja
yritimme olla toistamatta virheitä ja toimimattomia asioita, joita havaitsimme käydyistä kisoista.
Menneiden Talvi-SM kisojen piiri- ja ennakko-ohjeiden kerääminen ja niistä oleellisten asioiden poimiminen omien ohjeiden pohjaksi. Piiri- ja ennakko-ohjeen laatiminen aloitettiin todella hyvissä ajoin, jota sitten täydennettiin kun muutoksia
ja lisäyksiä tuli.
Pidimme ennen koekisoja rastipäälliköille yhden päivän mittaisen koulutuksen ja rastihenkilöt koulutimme kuukautta
ennen varsinaisia kisoja. Teimme omat kirjalliset ohjeet sekä rastipäälliköille että -henkilöille.
Osallistujaluettelon kokoaminen ja kilpailunumeroiden jakaminen vartioille ilmoittautumisen päätyttyä. Tämän pohjalta
rastipöytäkirjan tekeminen.
Ilmoittautumiskuorien kokoaminen. Ilmoittautumiskuoret pitivät sisällään kilpailumerkit, ruokalippuja, uimalippuja, kilpailunumerot ja ohjeet etenemistavasta.
2.2 Kilpailuviikonloppuna tehtävät työt
Itseni lisäksi oli kahdeksan toimistoapulaista. Ilmoittautumisessa jokaiselle sarjalle oli oma henkilö vastaanottamassa
heitä. Lisäksi oli piirin toimistolta sihteeri Kuksa vastaavana ja vielä yksi henkilö vastaanottamassa arvotavarasäilytykseen tulevia pusseja ja kiertopalkintoja. Tärkeä oivallus oli pyytää piirin sihteeri, koska hän pystyi kaikki kinkkiset
jutut tarkistaa heti Kuksasta. Myös rahaa ei tarvinnut käsitellä kilpailutoimistolla, sillä huoltajapaketteja ja ruokalippuja
myytiin, mutta ne pystyttiin laskuttamaan ja kirjaamaan heti Kuksaan.
Ilmoittautumislomakkeet järjestettiin sarjoittain kilpailunumeron mukaan kansioon. Lisäksi merkitsimme jos vartion
kohdalla oli jotain huomioitavaa (ikä väärä / kilpailun ulkopuolella / epipen /diabetes, turvapuhelin maastossa sinetöidyssä
kuoressa tms). Kilpailun ulkopuolelle joutuneet vartiot kerättiin omaan listaan ja ne tuli saattaa tuomarineuvoston tietoon
mahdollisimman pian, kuitenkin ennen avajaisia. Samoin sellaiset, jotka eivät ilmoittautuneet lainkaan.
Ilmoittautumisen päätyttyä osa toimistoapulaisilta sai lähteä pois ja tulivat vuorostaan sunnuntaina tekemään pitkän
päivän. Olimme sopineet työvuorot keskenämme. Minä järjestelysihteerinä olin aina paikalla kun kilpailutoimisto oli
avoinna.
Toimistoapulaisten tehtäviin kuului myös yleinen auttaminen kaikissa toimissa, joita saattoi tulla äkistikin. He auttoivat
muun muassa arvostelemaan tehtäviä ja huoltoa tavaroiden purkamisessa. Yksi henkilö aina päivysti toimistolla.
Oikeiden vastausten, arvostelupöytäkirjojen ja tehtäväkäskyjen esiin laittaminen sekä lauantaina oranssin ja vihreän
sarjan osalta että sunnuntaina muiden sarjojen osalta. Huomioon tuli ottaa se, että lauantaina ei saanut vielä julkaista
sellaisia dokumentteja, joista olisi voinut olla hyötyä yösarjoille.
Palkintojen jako sekä lauantaina että sunnuntaina
Löytötavarat koottiin yhteen paikkaan ja toimitettiin kilpailun jälkeen piirin toimistoon, josta kilpailijat saivat niitä itse
tiedustella.
2.3 Kilpailun jälkeen tehtävät työt
Palkinnot, joita ei luovutettu kilpailuviikonloppuna voittajille toimitettiin Lounais-Suomen Partiopiirin toimistoon.
Vuoden loppuun asti säilytetään partiovakuutussyistä vartion ilmoittautumislomakkeet.
Sähköisestä palautteesta kokosin rasteja ja niiden toimintaa koskevat keskiarvot sekä muutamia sanallisia kommentteja, jotka toimitettiin rastipäälliköille ja -henkilöille.
Laura Mäkinen
Järjestelysihteeri
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3. Kilpailukeskus
3.1. Osa-alueet
Kilpailukeskuksen tehtäviksi rajatattiin Vestigatio Kalmia –kilpailuissa varsinaisen kilpailukeskuksen järjestämisen lisäksi muonitus, majoitus ja kanttiini. Kilpailukeskusvastaava osallistui JTMK:n toimintaan järjestelytoimikunnan jäsenenä.
3.2. Rekrytointi
Osa-alueiden vastaavien henkilöiden rekrytointi aloitettiin heti kilpailukeskusvastaavan rekrytoinnin jälkeen muutama
vuosi ennen itse kilpailuja. Apulaiskilpailukeskusvastaava, majoitusvastaava ja kanttiinivastaava löytyikin kohtuullisen
nopeasti ja vaivatta tuttavista. Muonitusvastaavan rekrytointi tuotti haasteita, mutta tähänkin tehtävään löydettiin erittäin pätevä henkilö ajan myötä. Varsinaiset tekijätiimit jokaisen osa-alueen alle kerättiin vasta noin puoli vuotta ennen
varsinaisia kilpailuja.
Osa-alueiden rekrytointi kannattaa ajoittaa huolella. Osa-alueiden vastaavat kannattaa pestata ajoissa ja pestauksen
yhteydessä kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että pestatut ovat luotettavia tyyppejä, jotka hoitavat hommansa. Näin
pääset itse helpommalla. Pestattavien määrä ja henkilöt kannattaa mitoittaa siten, että kilpailukeskusvastaava pystyy
tarvittaessa irrottautumaan kilpailuviikonloppuna itse ”sammuttamaan tulipaloja”. Itselleen ei siis kannata varata suurta
asiakokonaisuutta käytännössä hoidettavakseen.
Pestauksia ei kuitenkaan kannata aloittaa turhan aikaisin. Kisaprojektin aikana oli huomattavissa ”taisteluväsymystä”,
joka johtui turhan aikaisesta rekrytoinnista. Pestaus oli tapahtunut huomattavasti aiemmin kuin pesti vaati minkäänlaista
panostusta. Näin ollen pestatut ehtivät hieman kyllästyä projektiin jo ennen sen varsinaista alkamista, mikä johti motivaation laskemiseen.
3.3. Tilavaraukset ja kilpailuja edeltävät valmistelut
Kilpailukeskuksen sijainti ja toiminnot tulee miettiä tarkkaan etukäteen sekä laatia vähintäänkin b, c ja d vaihtoehdot
kilpailukeskuksen järjestämiselle. Vestigatio Kalmia kisoissa kilpailukeskuksen viimeistä kokonaisuutta vaihdettiin vielä
muutamia viikkoja ennen kisaviikonloppua.
Ajatuksenamme oli kisaprojektia aloitettaessa vuokrata koulu kilpailukeskukseksi. Koulutilat hinnoittelivat itsensä kuitenkin ulos vaihtoehdoista, sillä Turun kaupungin koulutilojen vuokraus viikonlopuksi olisi maksanut tuhansia euroja. Näin
ollen päädyimme selvittämään muita vaihtoehtoja, jolloin päädyimme käytettävissä olevaan seurakuntakeskukseen,
joka oli tiloiltaan pienempi eikä optimaalinen, mutta toimiva ja budjettiimme sopiva ratkaisu.
Vaikka kisaorganisaatio olisikin valmis varaamaan kilpailukeskuksen vuosia ajoissa, ei se todennäköisesti onnistu ainakaan toimittaessa kaupungin kanssa. Varauksia kannattaa siis aloittaa tunnustelemaan ajoissa. Vestigatio Kalmia
–kisoissa ensimmäiset tiedustelut kilpailukeskuksesta tehtiin noin kaksi vuotta ennen kilpailuja. Käytännössä kilpailukeskusta koskevat ratkaisut tehtiin vasta vuotta ennen kisoja, sillä koulut eivät ottaneet varauksia vastaan ennen
tätä. Haastetta kaupungin tilojen varauksiin toi myöskin se, että varsinaisten koulutilojen, liikuntasalien ja keittiöiden
varauksista vastaavat eri tahot. Pohdittaessa koulutiloja tulee huomioida erityisesti mahdolliset suhteen kouluun, sillä
hinnoittelusta vastaa viimekädessä rehtori.
Valittuamme kilpailukeskukseksi Pallivahan seurakuntakeskuksen ja saatuamme erityisluvan yöpymiselle täällä sujui
järjestelyt jouhevasti. Seurakuntayhtymässä oli hoidettu asiat hienosti ja meille sujuvasti. Käytännössä eniten työtä tuotti
pieneksi kuviteltu osuus, vahtimestareiden rauhoittelu, sillä seurakuntakeskus on heille kuin oma koti.
Seurakuntakeskuksen lisäksi käytössämme oli läheisen koulun piha viikonlopun ajan sekä vessat lauantai-aamuna
lisäämään seurakuntakeskuksen rajallista kapasiteettia. Selvittelimme myös lisämajoitustilaa läheisiltä kouluilta, mutta
nämä voitiin myöhemmin peruuttaa yöpyjien mahtuessa nukkumaan seurakuntakeskukselle. Peruutusoptio kannattaa
yrittää sopia mahdollisimman myöhäiseksi ajankohdaksi, sillä ilmoittautuneiden ja majoittuvien lopullinen määrä selviää
vasta hyvin lähellä kisoja.
Majoitusvastaava hoiti alueensa oma-aloitteisesti. Majoitusta miettiessä tulee ottaa huomioon sekä rakennuksen
omistajan että pelastuslaitoksen vaatimukset yömajoitukselle. Yövalvojia oli valvomassa majoitusta samanaikaisesti
kaksi koko majoitusajan ajan. Yövalvojia kannattaa pestata riittävästi, jotteivat vuorot veny kohtuuttomiksi. Lisäksi tiloihin majoitettavat tulee laskea pelastuslaitoksen määrittämien henkilömäärärajojen puitteissa. Yömajoituksesta tulee
tehdä tarvittavat merkinnät pelastussuunnitelmaan.
Muonituksen kilpailussamme hoiti alan ammattilaiset, joilta voi tarvittaessa tiedustella tarkempia lisätietoja. Saimme
pääruoat sponsorina Jalostajalta. Muuten hankinnat tehtiin keskitetystä tukusta ja leipomolta. Ruoat lämmitettiin sisäVestigatio Kalmia 2016, loppuraportti
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tiloissa pienehkössä suurtalouskeittiössä. Tiskivedet lämmitettiin pihalla alfoissa. Tiskistä vastasi huolto. Siitä, kenen
vastuulle tiskilinjastojen järjestäminen kuuluu, kannattaa sopia ajoissa ja selvästi.
Päätimme luopua viime hetkillä kisakanttiinista kilpailukeskuksen läheisten suurien kauppojen vuoksi. Tämän sijaan järjestimme kahvi- ja teetarjoilun kaikille kisaajille ja järjestäjille, josta pystyi halutessaan maksamaan korvauksen yhteisvastuukeräyslippaaseen.
Ennen kilpailuja kannattaa kerätä lista valmiiksi ohjeistuksista, joita kilpailukeskukseen halutaan sekä laminoida nämä.
Viestinnältä kannattaa pyytää kunnolliset kartat keskuksesta. Ohjeistuksia ei voi olla liikaa. Vaikka tuntuu, että kylttejä
olisi joka nurkassa, ei niitä joku kuitenkaan osaa lukea. Kilpailukeskukseen kannattaa varata mahdollisuus tulostukseen,
sillä jotakin olennaista olet kuitenkin unohtanut. Keskukseen kannattaa varata myös huomionauhaa, jolla ihmiset voidaan ohjata kulkemaan haluttuja linjoja ja olemaan kulkematta sopimattomiin paikkoihin.
Kilpailukeskuksen kannattaa hankkia omat arsenaalit normaaleja toimistotarvikkeita ja teippejä, sillä ne ovat kisaviikonloppuna aina kadoksissa.
3.4. Kisaviikonloppu
Kilpailukeskusvastaavan kannattaa varautua viettämään ydinjoukkoineen kilpailukeskuksella koko viikonloppu perjantai-iltapäivästä sunnuntaiyöhön. Parempi olla ajoissa ja tehdä valmistelut ajan kanssa. Jos kaikki menee hyvin ja jokainen osa-alue hoitaa hommansa, kilpailukeskusvastaava voi keskittyä katsomaan kissavideoita ja syömään karkkia sekä
tuntemaan huonoa omaatuntoa muiden kiireestä.
Inna Kulla
Kilpailukeskusvastaava

Kilpailukeskuksena toimi Pallivahan kirkko. Kuva: Vestigatio Kalmia tiedotus/Juho Tuure
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4. Tehtävät
Tehtävien ideointi lähti liikkeelle kisan teeman selvittyä. Teema luonnon, historian ja tieteen ympärillä antoi hyvin ideoita
ja mahdollisuuksia tehtäville. Alun perin tehtäväideoita oli paljon enemmän, kuin ne jotka lopulta jaloistuivat varsinaisiksi
kisatehtäviksi asti. Ajatus kisan tuomisesta Turun keskustaan syntyi jo aikaisessa vaiheessa ja se toi vielä lisää mahdollisuuksia tehtävien toteuttamiseen kisan esikuvan Pehr Kalmin kotimaisemissa. Tehtävissä haluttiin tuoda esiin Pehr
Kalmin elämänvaiheita ja kasvitieteellistä tutkimusta sekä yleisesti luonnontieteitä. Monissa tehtävissä vartiot toimivat ’’tutkijoina’’ eli havainnoivat ensin ja toimivat vasta sitten. Ihan ensimmäinen tehtävä vartioille oli tehtäväluettelon
kääntäminen, sillä tehtäville laadittiin latinankieliset nimet tehtäväryhmän toimesta. Nimeämiseen saatiin apua myös
yliopistolta. Nimet oli laadittu siten, että ne saa helposti käännettyä suomenkielelle esim. netistä löytyvien kääntäjien
avulla. Suomenkielisestä nimestä vartio sai selvän vinkin tehtävän sisällöstä.
Kisaorganisaatiossa oli mukana henkilöitä, joiden kautta mahdollistuivat erikoisemmatkin tehtävät, kuten Turun Yliopiston eläinmuseossa toteutettu sinisen, punaisen, ruskean ja harmaan sarjan Animalia Hortensia. Muidenkin tehtävien
materiaaleissa ja toteutuksissa saatiin paljon apuja yhteistyökumppaneilta. Yhteistyökumppaneiden merkitys onkin
suuri kun tehdään partiotaitokilpailua pienellä budjetilla. Sopivien yhteistyökumppaneiden hankkimiseen kannattaa siksi
käyttää aikaa ja vaivaa. Sponsoreiden hankintaa varten tiedotuspäällikkö laati mainoslehtisen kisasta ja tekijöistä. Sen
ja kilpailun nettisivun avulla oli helppo selittää mihin tarkoitukseen sponsorointia ollaan hakemassa.
Vestigatio Kalmiaa alettiin suunnittelemaan loppuvuodesta 2013. Kaiken kaikkiaan kisaprojekti kesti siis kaksi ja puoli
vuotta, mikä on pitkä aika. Kisassa käytetyt rakentelutehtävät testattiin kesällä 2014, ne olivat siis viimeisiä viilauksia vaille valmiita jo puolitoista vuotta ennen kisan ajankohtaa. Tehtäväryhmän kannattaa jossain vaiheessa projektia
pitää esim. muutaman kuukauden ”kesäloma”, ja palata sitten uusin silmin tehtävien suunnittelun pariin. Loppusuoralla
projektia heräsi epäusko siihen, että kisaprojektin alussa loistavilta tuntuneet tehtäväideat eivät olleetkaan niin kovin
ihmeellisiä. Onneksi käytännössä kuitenkin huomattiin, että näin ei ollut. Kun samoja tehtäviä pyörittelee pari vuotta,
ne ovat jo niin tuttuja ja itsestään selviä tekijälleen, että jonkun ulkopuolisenkin on enemmän kuin suositeltavaa käydä
tehtäviä läpi. Kisan valvojien nimeäminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa olisikin mm. tästä syystä tärkeää.
Tehtäväryhmän toiminnalla on paljon yhtymäkohtia muiden kisan osa-aluiden kanssa, eniten ehkä tulostoimiston ja
rataryhmän kanssa. Yhteistyön ja vuorovaikutuksen merkitystä näiden osa-alueiden kesken ei ehkä voi liikaa korostaa.
Rataryhmässä oli kokeneempia suunnistajia kuin tehtäväryhmässä ja tässä kisassa suunnistustehtävät olivat rataryhmän vastuulla. Tämä oli hyvä asia siksi, että kisaan saatiin monipuoliset suunnistustehtävät, jotka olivat riittävän haastavia myös kokeneemmille suunnistajille.
Toinen suunta, johon tehtäväryhmän kannattaa pitää yllä tiivistä yhteistyötä, ovat rastipäälliköt. Vestigatio Kalmiassa
jokaista rastipäällikköä pyydettiin laatimaan etukäteen rastin toimintasuunnitelma. Tämän lisäksi järjestettiin rastipäällikkökoulutus, sekä ns. rastiklinikka, jonne rastipäälliköt saivat tulla laatimaan toimintasuunnitelmiaan sekä tarvittaessa
konsultoimaan tehtäväryhmän, rataryhmän ja tulostoimiston edustajia. Rastiklinikka näyttäytyi ainakin kisan järjestäjien
puolesta oikein toimivalta tilaisuudelta ja antoi hyvän mahdollisuuden keskustella rastipäälliköiden kanssa tehtävistä ja
rastien toiminnasta. Rastipäällikön rooli kisassa on erittäin tärkeä. Vaikka tehtävät, rata ja arvostelu olisivat kuinka hyvin
etukäteen suunniteltu, itse rastin toiminta on kuitenkin se mikä määrittää kuinka hyvin tehtävä onnistuu. Siksi rastipäälliköiden koulutus ja yhteistyö heidän kanssaan ennen kisaa ovat erittäin tärkeitä. Myös rastipäälliköiden motivaatio on
tärkeää. Vestigatio Kalmiassa haluttiin, että rastipäälliköt ja apulaisrastipäälliköt rekrytoidaan vain järjestävistä lippukunnista, muuta rastihenkilöstöä sai rekrytoida myös muualta. Osittain ehkä tästä johtuen toiset rastipäälliköt olivat innokkampia toteuttamaan kisaa kuin toiset. Kaikissa lippukunnissa ei ole vahvaa kisakulttuuria ja se saattoi näkyä joidenkin
rastien toiminnassa. Motivoituneet rastipäälliköt helpottavat tehtäväryhmän työtä, mutta toisaalta nyt ’’pakotettiin’’ jotkin
lippukunnat mukaan kisajärjestelyihin ja ehkä saatiin vietyä kiinnostusta pt-kisoja kohtaan lippukuntiin, joissa sitä ei tällä
hetkellä niin paljon ole.
Kilpailuun haluttiin houkutella vartioita myös ruotsinkielisiltä alueilta. Kilpailukutsu julkaistiin ruotsinkielisenä ja tehtäväkäskyt sekä ennakko-ohje tarjottiin halukkaille ruotsinkielisinä. Käännökset toteutettiin kisaorganisaation voimin ja
niissä oli kova työ. Loppujen lopuksi vain yksi vartio ilmoitti haluavansa myös ruotsinkieliset tehtäväkäskyt. Ennakkoon
olisi voinut olettaa, että ruotsinkielisiä vartioita tulisi kisaan useampi, sillä vuoden 2017 talvi-sm-kisojen järjestävänä
piirinä on FiSSc. Jälkikäteen voi todeta, että ruotsinkielisten tehtäväkäskyjen tekeminen ei ole järkevää kisassa, jossa
on kuusi sarjaa ja kaksi erillistä rataa. Ruotsinkieliset tehtäväkäskyt lisäsivät tuntuvasti dokumenttien määrää ja dokumenttien päivitys ja ylläpito oli sen takia tavallista työläämpää.
Anna Leisvuori
Tehtäväpäällikkö
Laura Salminen
Tehtäväsihteeri
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5. RADAT
5.1 Ennakkovalmistelut
5.1.1 Yhteydet kuntiin
Ennakoivat kokoukset pidettiin Ruskon kunnan henkilöiden kanssa 6.6.2014 sekä Turun Kaupungin henkilöiden kanssa
18.6.2014. Ruskon kunta ei kaivannut tämän enempää lupahakemuksia. Turun Kaupungille tehtiin liikuntapaikkojen
ja yleisen katujen ja puistoalueiden käytön lupahakemus. Liikuntalupa saatiin maaliskuussa 2015, samalla pyydettiin
tekemään kaduista ja puistoalueista vielä erillinen hakemus. Tämä hakemus katosi postissa, mikä huomattiin vasta
kahta päivää ennen kilpailun alkua. Lupa saatiin kuitenkin järjestymään nopeasti. Yhteistyö Turun Kaupungin kanssa oli
todella sujuvaa, erityisesti liikuntapaikkojen järjestelyt toimivat hienosti.
5.1.2 Yhteydet maanomistajiin
Maanomistajia selviteltiin lähinnä Ruskon rastipaikkojen osalta. Paikallinen kontakti oli Vilho Vesterinen (partiotaustainen alueen asukas), joka osasi hyvin kertoa maanomistajista. Myös kunnan kanssa käydyssä kokouksessa saatiin tästä
tietoa. Osa rastipaikoista oli hankala selvittää, koska maat oli pilkottu erinäisissä perimisjärjestelyissä. Maistraatista
saatiin joitain tietoja, mutta paikalliskontakti oli paras tietolähde. Maanomistajiin oltiin yhteydessä puhelimitse, lisäksi
osan yhteyksistä hoiti henkilökohtaisesti Vilho Vesterinen. Parma-rastin maanomistaja oli Parman betonitehdas, tehdaspäällikön kanssa pidettiin erillinen tapaaminen 24.9.2014, missä asioista sovittiin. Kirkon lisärastista sovittiin kirkkoherran kanssa muutamaa viikkoa ennen kilpailua. Maanomistajien kanssa ei ollut ongelmia, kaikki suhtautuivat kilpailuun hyvin myönteisesti.
5.1.3 Rataryhmän kokoukset
Rataryhmään kuului ratamestari Katja Auvisen (TTT) lisäksi Juha Lappalainen (ATP), Pekka Laaksonen (ATP), Jukka
Lehtonen (NaSi) sekä Marko Eklund (ei partiolainen). Rataryhmä kokoontui 5 – 6 kertaa. Kokouksissa suunniteltiin rataa
ja suunnistustehtäviä.
5.1.4 JTMK
Ratamestari osallistui JTMK:n kokouksiin.
5.1.5 Koekisat
Koekisat pidettiin 28.2.2015, silloin testattiin tehtävistä hässäkkäsuunnistus (Quorsum Or/Vi) ja kuvasuunnistus (Quor
sum Si/Pu/Ru/Ha). Kumpaakaan ei testattu oikeassa maastossa, ja kuvasuunnistus testattiin vain paperitehtävänä.
Toinen suunnistustehtävien testaus pidettiin 31.8.2015, silloin testattiin vanhan kartan suunnistus (Mappa Vetus) ja
valkoisen kartan suunnistus (Mappa Alba). Koekisojen merkitys on suuri, ja kaikki tehtävät tulisi ehdottomasti testata
koekisoissa jatkossakin. Merkittäviä ongelmia huomattiin mm. tehtäväkäskyissä ja arvostelussa koekisojen ansiosta.
5.2 Kilpailu
5.2.1 Rata ja etenemistapa
Radan suunnitteluun eniten vaikutti kilpailukeskuksen ja yörastin sijainti, jotka molemmat päätettiin kilpailun suunnittelun alkuvaiheessa. Myös sunnuntain toteutus kaupungissa vahvistui hyvin alussa. Tehtävät määräsivät osan rastipaikoista. Kilpailukeskus vaihdettiin kertaalleen, tämän vuoksi rataa suunniteltiin jonkin verran uudelleen. Rastipaikat
valittiin mahdollisia tehtäviä ajatellen paikallistuntemuksen perusteella siten, että niissä mahtui suorittamaan tehtäviä.
Rata suunniteltiin lauantain osalta siten, että eteneminen onnistuisi hiihtämällä valmiita latupohjia pitkin. Huonojen lumitalvien takia hiihtämisen onnistuminen oli epävarmaan hyvin loppuun saakka. Noin 2 viikkoa ennen kilpailuja tehtyjen koehiihtojen perusteella päädyttiin lopulta hiihtämään lauantain rata. Tästä saatiin kilpailun jälkeen jonkin verran
negatiivista palautetta, koska joiltain osin radan lumitilanne oli heikohko. Osa kritiikistä selittyi myös sillä, että kaikkien
kilpailijoiden hiihtotaito ei ehkä ollut perusladun ulkopuolisiin reitteihin riittävä. Myös positiivista palautetta tuli etenemisestä hiihtäen.
Rastipaikat olisivat olleet samat myös kävelytoteutuksessa, mutta rata osin erilainen. Etenkin Parma-rastilta Pato-rastille rata olisi edennyt isojen teiden laitaa, mikä olisi vähentänyt radan partiohenkisyyttä.
Kokonaisuutena rata oli onnistunut. Rataryhmä vei kaikki rastiliput paikalleen vaellusrasteille.
5.2.2 Tavoiteaika
Tavoiteajat asetettiin siten, että Or/Vi-sarjojen tavoiteaika oli tiukka, muilla sarjoilla lauantaina hyvin väljä, ja sunnuntain
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osalta ajatellun etenemisen mukainen. Or/Vi-sarjojen osalta oli selvää, että uimahallin aukioloaikojen takia viimeiset
vartiot eivät ehdi uimaan. Tavoiteajalla pyrittiin kiirehtimään näitä sarjoja. Si/Pu/Ru/Ha-sarjojen osalta lauantaina oli riski,
että vartiot ovat liian nopeasti yörastilla. Siksi tavoiteaika asetettiin väljäksi, jotta vartiot pitäisivät taukoja enemmän.
Sunnuntain tavoiteaika asetettiin mahdollisimman realistiseksi. Realistinen tarkoitti sitä, että sarjojen häntäkin ehtisi
juuri ja juuri ajoissa, tai ainakin 90% vartioista olisi tavoiteajassa maalissa. Kaikki tavoiteajat toimivat kuten haluttiin.
Tässä kilpailussa oli lauantain osalta sellainen erityispiirre, että tehtäviin kuluva aika oli hieman pienempi kuin kilpailuissa yleensä. Siksi oli pelkona, että vartiot ovat yörastilla kovin aikaisin. Näin ei kuitenkaan käynyt mm. kuvasuunnistustehtävän arvioitua pidemmän keston takia.
Pitkillä sarjoilla tavoiteaikaan sisältyi lauantain osalta lisärasteja. Rataryhmä oli suunnittelussaan ajatellut, että sääntöjen edellyttämä “lyhin kuljettu matka” voisi kulkea myös metsän läpi, jopa linnuntietä sellaisissa paikoissa, joista metsän
läpi pääsee linnuntietä kulkemaan. Valvoja kuitenkin toi esille tiukemman tulkinnan, jossa matka mitataan polkuja ja teitä
tai valmiita latupohjia pitkin. Tämä tuli tietoon vasta noin kuukautta ennen kilpailua, ja koska lisärasteilla ei saa pidentää
maksimimatkoja, oli lisärastit sijoitettava aivan reitin varrelle. Lisärasteilla voitiin näin ohjailla vartioiden kulkua turvallisuusnäkökulmasta, mutta haastetta ne eivät vartioille tuoneet. Lisärastien tarkat paikat päätettiin vasta hyvin lähellä
kilpailua, koska ne liittyivät osin lumitilanteeseen ja sitä kautta etenemistapaan.
Matkojen pituudet sarjoittain on oheisessa taulukossa.

5.2.3 Suunnistustehtävät
5.2.3.1 Quorsum / Hässäkkäsuunnistus OrVi
Tehtävässä piti etsiä kahdeksan rastia maastoon merkitystä K-pisteestä ilmansuuntien ja etäisyyksien avulla. Maastossa oli oikeiden rastien lisäksi 3 hämäysrastia. Tehtävän kesto arvioitiin oikein, noin 25 minuuttia. Sakkoaika oli 3
minuuttia väärästä / puuttuvasta leimasta. Sakkoaika oli tehtävän suoritusaikaan nähden liian lyhyt, mutta OrVi ei onneksi osaa taktikoida kovin paljoa, joten kaikki suorittivat tehtävän parhaansa mukaan.
Tehtävä toimi hyvin, eikä loukkaantumisia sattunut vaikka maastossa juokseminen pieni riski olikin.
5.2.3.2 Quorsum / Kuvasuunnistus SiPuRuHa
Tehtävässä piti löytää rastit suunnistuskartalta rastista otettujen valokuvien ja rastimääritteiden avulla. Si/Pu-sarjoilla oli
8 rastia ja Ru/Ha-sarjoilla 12. Tehtävää ei testattu oikeassa maastossa, ja kilpailussa siihen kului paljon kauemmin kuin
oli ajateltu (90min vs. 45 min). Tehtävä oli kuitenkin valvojan neuvosta jätetty tavoiteajan ulkopuolelle, joten pidempi
suoritusaika ei haitannut. Tämä kannattaa huomioida aina suunnistustehtävissä.
Yksi eksyminen tapahtui tehtävän aikana, mutta rastihenkilöistä muodostettu etsintäkaksikko löysi eksyneen vartion
jäsenen nopeasti, ja vartio pääsi jatkamaan matkaa normaalisti.
Kartta oli Maarian Mahdin suunnistuskartta, karttamaksu sovittiin suunnistusseuran kanssa, ja kartta muokattiin meille
sopivaksi. Kartta saatiin tiedostona.
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Tehtävästä saatiin paljon positiivista palautetta. Tehtävän tuloksissa oli suuri hajonta, mikä oli tarkoituskin.
5.2.3.3 Mappa Vetus / Wanha kartta SiPuRuHa
Tehtävässä piti kulkea vanhaan Turun karttaan merkitty reitti tietyllä keskinopeudella. Reitissä oli kolme osuutta ja nopeutta. Tehtävässä käytettiin EMIT-leimausta ajanottoon, ja se toimi hyvin.
Reitti kulki Turun kukkuloiden yli, ja osa käytetyistä portaista oli hyvin jäisiä. Tapaturmia ei kuitenkaan sattunut. Kaksi
vartiota jätti hakematta välipisteet, eli eivät suorittaneet tehtävää. Yksi vartio haki vain yhden välipisteen. Tähän ehkä
vaikutti se, että tehtävä oli sunnuntaina loppupuolella, ja vartiot olivat jo väsyneitä.
Tehtävä onnistui kokonaisuutena hyvin.
5.2.3.4 Mappa Alba / Valkoinen kartta RuHa
Tehtävässä piti suunnistaa 9-osainen reitti siten, että vartio sai katsoa karttaa ja sitten muistin ja muistiinpanojen varassa siirtyä seuraavalle pisteelle. Jokaisella pisteellä oli karttaan merkitty vain seuraava osuus. Kartta oli suunnistuskartta.
Välipisteille järjestettiin valvonta rataryhmäläisistä, jotta vilppiä ei tapahtuisi eivätkä ulkopuoliset pihistäisi karttoja.
Tehtävä sai hieman negatiivista palautetta, koska se oli melko pitkä (2,9 km) ja se oli kilpailun viimeinen tehtävä sunnuntain lopussa. Päivän aiemmissa tehtävissä oli jo ollut paljon juoksemista. Tätä ei koordinoitu missään vaiheessa
tehtäväryhmän kanssa, eikä siksi osattu varautua. Tehtävää olisi voinut hyvin lyhentää ajatuksen kärsimättä.
Tehtävä onnistui silti kokonaisuutena hyvin.
5.3 Muuta mainittavaa
Kaikki kartat tulostettiin ratamestarin työpaikalla monitoimilaitteella 1200 dpi tarkkuudella. Näin niistä ei tarvinnut maksaa rahassa.
Yhdellä rastilla rastimiehet saivat sakkoja väärästä pysäköinnistä. Kyseessä oli päättyvän kadun päähän jätetyt autot
pysäköintikieltoalueella. Kadun päässä asuva henkilö oli soittanut poliisit sakottamaan. Tulevia kilpailuja ajatellen rastimiehiä voisi muistuttaa, että liikennemerkit kannattaa pysäköidessä katsoa tarkkaan.
Katja Auvinen
Ratamestari
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6. Tulostoimisto
6.1 Taustaa
Kilpailun johtaja Juha Nappu otti minuun yhteyttä lokakuussa 2013 ja tiedusteli halukkuuttani tulostoimiston päälliköksi.
Päivän miettimisen jälkeen vastaus oli myöntävä.
Olin alusta alkaen JMTK:n kokouksissa mukana. Lisäksi osallistuin myös muutamiin tehtäväryhmänkokouksiin sekä olin
mukana koekisoissa ja rastipäällikkökoulutuksissa.
Tulostoimiston muut henkilöt tulivat mukaan oikeastaan vasta 2016 tammi-helmikuussa.
6.1.1 Henkilöstö
Tulostoimistossa oli tulostoimiston päällikkö + 5 muuta henkilöä, lisäksi saimme tehtäväryhmästä henkilön vastaanottamaan rastimateriaalit rastipäälliköiltä. Tämä oli jälkikäteen hyvä asia, koska hän tiesi millaisia papereita on tulossa
rasteilta.
Itse laskentaa suoritti 3-4 henkilöä ja yksi henkilö hoiti kaiken paperien järjestyksessä pysymisen ja arkistoinnin. Itse tein
vähän avustavaa laskentaa sekä tallensin kiireapuna tuloksia.
Yksi laskijoista hoiti oman työn ohessa tulosten päivittämisen kilpailukeskukseen paperiversiona, sekä heijastettavaan
muotoon että kilpailun web-sivuille.
Henkilökuntaa oli riittävästi koko kilpailujen ajan.
Lauantaina keskityimme pääosin Oranssin ja Vihreän sarjan pisteiden syöttöön. Vapaa-ajat syötimme muiden sarjojen
pisteitä. Lauantai iltana päiväsarjojen tulosten valmistuttua aloimme syöttää yösarjojen pisteitä. Tavoitteena oli, että
pääsemme sunnuntaina aloittamaan puhtaalta pöydältä. Siihen ei ihan päästy, mutta saimme sunnuntaiaamuna syötettyä rästipisteet ennen kuin alkoi tulla uusia pisteitä syötettäväksi.
Lauantaina lopetimme työt noin 22.30 ja pääosin kaikki tulostoimiston henkilöt menivät kotiinsa nukkumaan.
Sunnuntaiaamuna jatkoimme klo 6:30 työtä.
Mielestäni kukaan ei ollut väsynyt sunnuntainakaan ja työ eteni tehokkaasti.
Tällä osallistujamäärällä ei olisi tarvittu enemmän henkilöitä, osallistujia olisi voinut olla jopa enemmän ja tällä määrällä
olisi selvitty kunnialla.
6.2 Tehtäväkäskyt, arvostelulomakkeet ja rastipöytäkirjat
6.2.1 Tehtäväkäskyt ja arvostelulomakkeet
Luin ja tehtäväkäskyt, erityisesti arvosteluosuudet ja ehdotin joitain muutoksia. Tehtäväryhmä teki pääasiassa arvostelulomakkeet, joihin sitten tein pieniä parannuksia tuloslaskennan helpottamiseksi. Arvostelulomakkeissa oli paikka mihin
arvostelija kirjoittaa nimensä sekä puhelinnumeronsa.
6.2.2 Rastipöytäkirjat
Rastipöytäkirjat teki järjestelysihteeri. Niissä oli esipainettu osallistujat, yhdessä lomakkeessa oli kahden sarjan vartiot, näin rastilla pääsi vähemmällä paperien selaamisella. Tämä aiheutti kuitenkin tulostoimistossa pientä ylimääräistä
vaivaa, koska kaikki rastipöytäkirjoista piti ottaa kopio tulosmappeihin.
Rastipöytäkirjat olivat muuten tyhjät. Tämä aiheutti lisätyötä tulostoimistossa. Rasteilta tuli eri tavalla otsikoituja pöytäkirjoja, joista ei saanut selvää ja piti selvitellä mistä toiminnosta rastilta ko. pöytäkirja tuli.
Rastipöytäkirjoissa oli paikka mihin pöytäkirjan täyttäjä kirjoittaa nimensä sekä puhelinnumeronsa.
6.2.2.1 Parannusehdotukset
Rastipöytäkirjat kannattaa tehdä juuri siihen pisteeseen sopivaksi, tästä tulee kyllä lisätyötä ennen kisoja, mutta helpottaa paljon tulostoimiston työtä. Ne voi tehdä jo ajoissa ja lisätä vartioiden tiedot, kun ne on saatavilla.
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6.2.3 Yhteenveto
Tulostoimiston väen on hyvä olla lomakkeiden suunnittelussa, jotta ne saadaan palvelemaan tuloslaskentaa mahdollisimman hyvin.
6.3 Tekniikka
6.3.1 Tuloslaskenta
Tuloslaskennassa käytimme KIPA tuloslaskentaohjelmaa. Kaikki laskentamäärittelyt sai suhteellisen helposti tehdyksi
KIPAan. Ohjelma oli verkkoversiona eli yksi työasema toimi laskentapalvelimena, johon muut koneet olivat yhteydessä.
Näin saimme laskennan sujumaan mahdollisimman tehokkaasti, kun jokainen voi syöttää saman sarjan pisteitä.
Tämä ratkaisu mahdollisti myös sen että koneisiin ei tarvinnut asentaa mitään ohjelmia.
Varsinaisten laskentakoneiden lisäksi meillä oli pari varakonetta laskentaa varten, sekä yksi kone oli konfattu laskentapalvelimeksi.
Tulostoimistossa oli kaksi skannaavaa tulostinta. Toinen tulostin oli varattu satunnaisiin tulostustarpeisiin, jota varten oli
oma pc.
Tuloksia näytettiin lähes reaaliaikaisesti kisakeskuksessa, ihan täydelliseen reaaliaikaisuuteen ei päästy huonon
sisäverkon kattavuuden vuoksi. Tämä oli tietoinen päätös, koska muuten olisi pitänyt vetää verkkokaapelia kohtuullisen
pitkän matkan.
6.3.2 Kilpailun seuranta
Kisaa varten tehtiin web-sovellus, jolla saatiin seurattua kilpailun kulkua sekä välitettyä viestejä rastipäälliköille sekä
tuomarineuvostolle, tulostoimistoon ja tehtäväryhmän jäsenille.
Sovellus lyhyesti: Rastipäälliköt kuittaavat kun avaavat ja sulkevat rastin, sekä kunkin sarjan ensimmäisen ja viimeisen
vartion tullessa rastille. Näin saatiin reaaliaikainen tieto kärjen etenemisestä. Tämä tieto esitettiin myös karttanäkymässä netissä ja kilpailukeskuksessa.
6.4 Talous
Tulostoimistolla ei ollut omaa budjettia, rahaa ei kulunut mihinkään. Saimme mapit, välilehdet yms lahjoituksina. Jokaisella laskijalla oli omat tietokoneensa mukana, itse toin paikalle 8 kannettavaa.
6.5 Aikataulu ja tulokset
Lauantain aikataulun mukaan viimeisten vartioiden piti olla maalissa klo 18.00 ja palkintojen jako klo 19.00.
Aikataulu ei pitänyt, vaan viimeinen oranssin sarjan vartio tuli maaliin klo 20.08. Palkintojen jako oli klo 20.50. Lauantaina tulostoimisto onnistui hyvin saamaan tulokset valmiiksi.
Sunnuntain aikataulun mukaan viimeisten vartioiden piti olla maalissa klo 13.00 ja palkintojen jako klo 15.00. Viimeinen harmaan sarjan vartio oli maalissa klo 14:11. Palkintojen jako oli klo 15:45. Tämä ero johtui koska yhden vartion
lähtötehtävä oli jäänyt arvostelematta ja tätä alettiin selvittää.
6.6 Loppuyhteenveto
Tulostoimisto onnistui hyvin työssään, tulokset tulivat ajallaan ja olivat oikein. Syötimme kaikki pisteet kahteen kertaan.
Parannettavaa jäi väliaikatulosten näyttämiseen. Olisi hyvä että kaikki koneet olisivat samassa sisäverkossa, jolloin
tulosten heijastaminen seinälle olisi reaaliaikaista, eikä vaatisi kenenkään työpanosta.
Seurantajärjestelmä toimi kohtuullisen hyvin. Sovellusta ei testattu riittävästi ja siitä johtuen muutamia virhetilanteita
tuli. Vastaisuudessa kehittäisin sovellusta lisää: esim. pisteitä voisi syöttää suoraan rasteilta, kirjautuminen pitäisi olla
helppo.
Mika Niinimaa
Auran Tähti Pojat
Vestigatio Kalmia 2016 tulostoimiston päällikkö
mika@niinimaa.net
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7. Tiedotus
7.1 Yleistä
Vestigatio Kalmian tiedotus huolehti sekä kilpailun markkinoinnista että sen ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä. (Huom!
Sisäinen viestintä tässä raportissa merkityksessä viestintä partiolaisten keskuudessa, ei viestintä kilpailuorganisaation
sisällä.) Tehtäviin kuului myös kilpailuilmeen suunnittelu ja sen mukaisten materiaalien tuottaminen.
Tiedotustiimiin kuului tiedotuspäällikkö Pauliina Hartzell, VIP-vastaava Essi Lindberg, VIP-tiimin jäsen Mari Kousa sekä
valokuvaajat Roope Korpela ja Juho Tuure. Luonnollisesti tiedotustehtävissä avustivat myös kisaorganisaation muut
jäsenet, eritoten kilpailunjohtaja Juha Nappu ja järjestelysihteeri Laura Mäkinen.
7.2 Kilpailun teema, nimi ja ilme
7.2.1 Kilpailun teema
Kaksi vuotta ennen kisaa järjestelytoimikunta valitsi tiedotuspäällikön ehdotuksesta kilpailun inspiraatioksi Suomen ensimmäisen kansainvälisesti tunnetun tiedemiehen ja tutkimusmatkailijan, Carl von Linnén oppilaan ja työtoverin sekä
Turun Akatemian professorin Pehr Kalmin (1716–1779). Kalmin syntymästä tuli kilpailuvuonna – tarkalleen ottaen
kisaviikonloppun sunnuntaina – kuluneeksi 300 vuotta. Kalmin elämäntyön myötä kilpailun teema kietoutui yleisesti
luonnontieteiden, tieteenteon ja historian ympärille.
7.2.2 Kilpailun nimi
Valistuksen aikana tieteenteon hallitseva kieli oli latina, minkä vuoksi järjestelytoimikunta piti hauskana ajatusta, että
myös kilpailun nimi olisi latinaa. Tiedotuspäällikkö luonnosteli nimiehdotuksia ja kävi niitä läpi Turun yliopiston klassillisten kielten yliopisto-opettajan Minna Seppäsen kanssa. Kilpailun nimeksi hioutui lopulta Vestigatio Kalmia, joka tarkoittaa
sananmukaisesti “Kalmia koskevaa jäljittämistä”. Nimi tuntui osuvalta, etenkin kun kilpailun ratasuunnittelussa tehtiin
päätös, että kisasunnuntain maasto kulkisi Turun keskustan ja siten Kalmin elämään liittyvien todellisten historiallisten
tapahtumapaikkojen lomitse.
Minna Seppänen antoi myöhemmin myös korvaamatonta apua Vestigatio Kalmian tehtäväluettelon kääntämisessä
latinaksi.
7.2.3 Kilpailun ilme
Kilpailun teeman ratkettua tiedotuspäällikkö suunniteli kisan ilmeen. Se koostui muutamasta graafisesta komponentista: kisan tunnuksesta, Kalmin kasvitieteilijyyteen viittaavasta kasvi- ja kukkapiirroskuvituksesta, kevään vihreästä
väristä ja typografiasta. Näiden elementtien asetteluja varioitiin ja käytettiin läpi kisaprojektin kaikessa visuaalisessa
kisaviestinnässä. Myös tekstiä “Partiotaitojen suomenmestaruuksista otetaan mittaa Turussa 5.–6.3.2016” viljeltiin etenkin Vestigatio Kalmian markkinointimateriaalissa: mitan ottaminen vittauksena sekä vartioiden väliseen kilpailuasetelmaan että tieteellisiin tutkimusmenetelmiin.
7.2.3.1 Kilpailun tunnus
Vestigatio Kalmian näkyvin ja oleellisin visuaalinen elementti oli kilpailun tunnus. Tunnuksen suunnittelun lähtökohta
oli 1700-luvulle tyypillisissä takorautaisissa puistojen ja puutarhojen porteissa. Tunnuksessa Perpetua-kirjasimen
small caps -leikkauksen pohjalta piirretyt sanat “Vestigatio Kalmia Aboa MMXVI” on rivitetty ja sijoitettu suorakulmion
muotoiseen kehikkoon. Kehikon laella on kasvin kukintoa ja kompassiruusun kärkeä symboloiva kuvio ja alalaidasta
puolestaan kasvaa kasvin vartta ja lehtiä kuvaavat muodot.
Tunnuksesta tehtiin mustan perusversion lisäksi negatiiviversio. Kankaisia kisamerkkejä varten tunnukselle suunniteltiin
myös vaaleanvihreä, etikettimäiseen muotoon leikattu tausta.
7.3 Tiedotuksen pohjatyö
Kilpailusta laadittiin alkuvuonna 2014 ensimmäisen markkinointi- ja tiedotussuunnitelma. Suunnitelma päivittyi ja täydentyi pitkin matkaa kohti kisoja.
Syksyllä 2014, kun kilpailun nimi ja teema oli päätetty, tiedotuspäällikkö piti Partioasemalla Helsingissä palaverin
Suomen Partiolaisten (jatk. lyh. SP) tiedotustiimin kanssa. Palaverissa keskusteltiin siitä, miten Vestigatio Kalmiaa voi
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ja kannattaa markkinoida ja millaista näkyvyyttä omissa viestintäkanavissaan SP voi sille antaa. Palaverissa oli hyvää
keskustelua ja se antoi tukea omille ajatuksille tiedotuksen painopisteistä. Tästä palaverista oli lähtöisin myös idea tarjota Vestigatio Kalmiaa osin kaksikielisenä (kts. kohta 7.7.2).
Tiedotuspäällikköllä oli syksyllä tapaaminen myös vuoden 2008 partiotaitojen syys-SM-kisojen Nyota ya Afrikan tiedotuspäällikön Maikki Laukkasen kanssa. Kilpailulla oli Vestigatio Kalmian kanssa yhteistä se, että molemmilla oli vahva
teema ja ne järjestettiin Lounais-Suomen Partiopiirin (jatk. lyh. L-SP) alueella. Vaikka verkon ja erityisesti sosiaalisen
median merkitys kisaviestinnässä oli Nyota ya Afrikan ajasta muuttunut suuresti, sai Maikin kokemuksista paljon vinkkejä hyviksi osoittautuneista toimintatavoista ja toisaalta myös tiedotuksen mahdollisista sudenkuopista. Etenkin jos aiemmin ei ole ollut järjestämässä SM-tason kilpailuja, on varsin hyödyllistä haastatella jotakuta tiedotuspäällikön pestissä
aiemmin ollutta.
Näiden pohjatöiden lisäksi tiedotuspäällikkö osallistui syksyllä 2015 L-SP:n lippukuntapäivän tiedotuskoulutukseen, jossa Radio Porin toimittaja kertoi ulkoisesta viestinnästä ja siitä, millä tavalla median näkökulmasta partioaiheisista asioista kannattaa viestiä. Tämä koulutus hyödytti Vestigatio Kalmian lehdistötiedotteen laatimisessa ja kisasta uutisoinnissa.
7.4. Sisäinen tiedotus ja markkinointi
Vestigatio Kalmian markkinoinnin pääpaino oli näkyvyys muissa partiotapahtumissa, ertyisesti edeltävissä kilpailuissa
sekä verkossa. Flyereiden, lippulappusten yms. paperin jakoa ei haluttu tehdä lainkaan. Seuraavassa käydään läpi
tiedotuksen ja markkinoinnin toimenpiteitä ennen kilpailuviikonloppua.
7.4.2 Kisastandi ja roll-up
Vestigatio Kalmian kentien näkyvin ja ainakin näyttävin markkinointiväline oli oma kisastandi ja roll-up. Nämä matkasivat mainostamaan kilpailua milloin kenenkin kisaorganisaation jäsenen auton takaluukussa tai yhteiskuljetusbussin
ruumassa partiotapahtumiin eri puolille Suomea, yhteensä toista tuhatta kilometriä. Kisastandin ja roll-upin ensiesiintyminen oli talvi-SM Louhessa Hyvinkäällä maaliskuussa 2015.
Tiedotuspäällikön haaveena oli saada takorautaista puutarhan porttia jäljittelevä kisatunnus teetettyä todellisena
rakenteena, jonka voisi pystyttää vapaana seisovaksi standiksi. Rakenteen toteuttaminen raudasta, pellistä tai muusta
metallista ei budjetin (kts. kohta 7.6) rajoissa ollut mahdollista, mutta ratkaisu löytyi lopulta takoraudaksi naamioidusta
vanerista. Lähes kaksi metriä leveä tunnus saatiin sahautettua sponsorityönä 12 mm paksusta vanerista. Tunnukselle
nikkaroitiin “kakskakkosesta” itse tukeva, osiin ruuvattava teline, johon tunnus ripustetaan kahden S-koukun varaan
roikkumaan. Kaikki osat maalattiin mustaksi ja pintakäsiteltiin muistuttamaan takorautaa.
Standirakenteen taustalle sijoitettava, säänkestävä, 0,8 m leveä ja 2 m korkea roll-up-vuota teetettiin L-SP:ltä lainaksi
saatuun roll-up-telineeseen. Vihreäsävyisen roll-upin elementteinä on kisan kasvikuvitusta, Vestigatio Kalmian ja SP:n
tunnukset sekä kilpailun paikka ja ajankohta. Roll-up suunniteltiin niin, että sen tekstit sijoittuvat standirakenteen yläpuolelle ja ovat siten kaukaakin helposti luettavissa.
Standi ja roll-up-yhdistelmä keräsivät tapahtumissa toivotusti runsaasti myönteistä huomiota ja standi onnistui myös
hämäämään monia: sitä tultiin katsomaan läheltä ja kokeilemaan, onko rakenne tosiaan täyttä rautaa. Kilpailun jälkeen
standi, tuttavallisemmin “takkaritilä” löysi L-SP:n toimiston väen toiveesta kunniapaikan seinältä piirin toimiston oven
yläpuolelta.
7.4.3 Kilpailun näkyvyys verkossa
Vestigatio Kalmian järjestelytoimikunta teki verkkoviestinnän suhteen jo varhain päätöksen, että kisan omat verkkosivut
keskittyvät ns. kovan kisafaktan jakamiseen ja yksisuuntaiseen tiedottamiseen ja muu vapaamuotoisempi tiedotus ja
fiilistely tehdään kilpailun omalla Facebook-sivulla.
7.4.3.1 Kilpailun verkkosivut
Kilpailun verkkosivut osoitteessa vestigatiokalmia.ptkis.at julkaistiin tammikuussa 2015. Tiedotuspäällikkö suunnitteli
sivujen rakenteen, ulkoasun ja sisällöt ja toteutti ne WordPress -julkaisujärjestelmällä. Ylläpito-oikeudet sivuille oli myös
kilpailunjohtajalla ja järjestelysihteerillä. Koodausapua pulmatilanteissa antoi Jarkko Waari.
Kisasivuilla on kolme tasoa 0-taso (etusivu), 1-taso (esim. etusivu > Kisainfo) ja 2-taso (esim. etusivu > Kisainfo >
Kilpailukutsu). Etusivun ylälaidassa on kookas kuvapaikka ja sen alla kolmessa palstassa widgettejä, kokoelma pieniä
erisisältöisiä nostoja. Esim. Uutiset-nostossa näkyy viiden uusimman sivustolla julkaistun tiedonannon otsikot ja ajankohdat, joita klikkaamalla pääsee itse uutiseen. Widgettien määrää ja sisältöjä päivitettiin aina tarpeen tullen. Etusivulta
oman nostopaikan logolleen ja ohjauksen verkkosivuilleen sai myös jokainen kilpailun sponsori.
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Kilpailusivun statistiikan tarkempi tutkiminen on tätä raporttia kirjoittaessa vielä tekemättä, mutta kisavartiot vaikuttivat
olleen niihin tyytyväisiä, sillä sivut saivat arvosteluasteikolla 1–5 keskimääräiseksi arvosanakseen 4,16.
7.4.3.2 Kilpailun Facebook-sivu
Kilpailun verkkosivut osoitteessa facebook.com/vestigatiokalmia avattiin tammikuussa 2015. Päävastuu Facebook-sivun
ylläpidolla oli tiedotuspäälliköllä mutta myös kilpailujohtaja julkaisi runsaasti päivityksiä. Kisan verkkosivujen tapaan
ylläpito-oikeudet olivat myös järjestelysihteerillä. Järjestelytoimikunnan linjauksen mukaan Facebook-sivulla keskityttiin
kilpailun valmisteluista kertomiseen ja kisainnostuksen nostattamiseen. Sivulla ei julkaistu mitään sellaista informaatiota, joka olisi Vestigatio Kalmiassa hyödyttänyt vain sosiaalista mediaa seuraavia kisavartiota.
Vestigatio Kalmian Facebook-sivulle tehtiin 121 julkaisua ja se keräsi kaikkiaan 419 tykkääjää. Kisavartioilta saatu palaute antoi sivulle asteikolla 1–5 arvosanan 4,05.
7.4.3.3 Muu verkkonäkyvyys
Vestigatio Kalmia näkyi verkossa muuallakin kuin omissa kanavissaan. Kilpailun bannereita saatiin muiden partiotaitokisojen verkkosivuille sekä SP:n ja partiopiirien etusivuille. Partio.fi julkaisi Vestigatio Kalmiasta myös pienen ennakkouutisen.
Tiedotuspäällikkö sai tunnukset L-SP:n Facebook-, Twitter- ja Instagram-tileille, joissa julkaistiin ennen kilpailuun ilmoittautumisen päättymistä muutamia mainospäivitysiä ja tunnelmapaloja Vestigatio Kalmiasta kisan aikana ja sen jälkeen.
7.4.4 Muu markkinointimateriaali
7.4.4.1 Julisteet
Vestigatio Kalmian mainostusta varten tehtiin lippukunnille jaettavaksi A3-kokoisia julisteita, yhteensä noin 200 kpl.
Julisteita oli syksystä 2015 alkaen jaossa kaikissa tapahtumissa, joissa myös kisastandi ja roll-up olivat esillä. Lisäksi
L-SP:n toimistolle ja Partioasemalle Helsinkiin toimitettiin omat julisteämpärinsä.
7.4.4.2 Nenäliinapaketit ja kurkkupastillit
Yksiköhinnaltaan mahdollisimman edullisena mutta silti fiksuna pienenä jaettavana mainoslahjana askarreltiin partiotaitojen 2015 syys-SM-kilpailuun Matkaan Maailman Ympäri nenäliinapaketteja, joita kiersi Vestigatio Kalmian vihreä
tunnusnauha. Nauhassa oli myös kilpailun verkkosivujen osoite ja muutamia erilaisia tekstinpätkiä, jotka houkuttelivat
osallistumaan mukaan.
Julisteiden lisäksi mainostempauksissa oli nenäliinojen tapaan talvikisatunnelmaan sopivasti tarjolla paperikääreisiä
kurkkupastilleja.
7.5. Ulkoinen tiedotus ja markkinointi
7.5.1 Lehdistötiedotteet
Vestigatio Kalmian lehdistötiedote lähetettiin viikkoa ennen kilpailua Lounais-Suomen alueella toimivien medioiden kuten lehtien ja radioiden uutistoimituksille ja lukuisille toimittajille, näistä saimme L-SP:ltä valmiit listat. Apuna käytettiin
SP:n juuri hankkimaa lehditötiedotteiden julkaisujärjestelmää, josta tiedote lähti matkaan Lounais-Suomen Partiopiirin
nimellä. Tiedotteen liitteenä oli Vestigatio Kalmian käsiohjelma, johon oli koottu ja kiteytetty kilpailuinfon lisäksi tietoa
Pehr Kalmista ja yleisesti tietoa siitä mitä partiotaitokilpailut ovat.
7.5.2 Kutsuvieraat
Kilpailua seuraamaan kutsuttiin kaikki kilpailun sponsorit sekä partion sidosryhmien edustajat. Kutsuvieraiden joukossa
oli myös kilpailun virallinen suojelija, tähtitieteen emeritusprofessori Esko Valtaoja. Hän kirjoitti Vestigatio Kalmian ennakko-ohjeeseen ja käsiohjelmaan saatesanat ja puhui kisan avajaisissa. Avajaisten jälkeen kutsuvieraille järjestettiin
kisakeskuksessa kahvi- ja infotilaisuus. Sen järjestelyistä vastasi koko tiedotustiimi. Ensimmäisen kisapäivän aikana
VIP-vastaava Essi Lindberg ja VIP-tiimin jäsen, L-SP:n piirijohtaja Mari Kousa apunaan piirin varajohtaja Mika Kuusisto
huolehtivat kutsuvieraista ja mm. kierrättivät huoltajia kisamaastossa tutstumassa rasteihin ja tehtäviin.
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7.5.3 Lehtijutut
Vestigatio Kalmia uutisoitiin kisaviikonloppua tai pian sen jälkeen muutamissa lehdissä. Turun Sanomien toimittaja ja
kuvaaja vierailivat kisoissa haastattelemassa kisaajia ja kisantekijöitä lauantaiaamupäivällä, ja sunnuntain 6.3.2016
lehdessä komeilikin koko sivun kokoinen juttu Vestigatio Kalmiasta – sopivasti samalla aukeamalla Pehr Kalmin kasvitieteellisestä työstä kertovan artikkelin kanssa.
Runosmäen paikallislehti Ruutiset noteerasi kisat omalla alueellaan ja pyysi toimittamaan lehteensä Vestigatio Kalmiasta kertovan jutun. Runosmäki ja Impivaara kisamaastona -näkökulmasta kirjoitettu juttu ilmestyi Ruutisten numerossa
1/2016 ja on kuuleman mukaan ollut tykätty.
Näiden lisäksi L-SP:n lehti Repolainen julkaisi Vestigatio Kalmiasta aukeaman kuvareportaasin numerossa 3/2016.
7.5.4 Valokuvat
Tiedotus sai tiimiinsä kaksi kisavalokuvaajaa, Roope Korpelan ja Juho Tuuren. Heidän kanssaan sovittiin kisan aattona
viikonlopun kuvaussuunitelma, jonka mukaan he ahkeroivat maastossa tallentaen kameralle kisatapahtumia. Kisakuvia
on julkaistu mm. Vestigatio Kalmian Facebook-sivulla ja no ovat kaikki nähtävissä L-SP:n kuvapankissa osoitteessa
lspartiopiiri.kuvat.fi/kuvat/Vestigatio+Kalmia+2016.
7.6 Tiedotuksen budjetti
Erikseen budjetoidut kisamerkit ja kisasivujen hosting-palvelut poislukien Vestigatio Kalmian tiedotuksen budjetti oli
300 euroa. Siitä lohkaisi kolme neljännestä roll-up-vuodan painattaminen. Käytännössä budjetti oli siis olematon, eikä
erityisesti kisamarkkinoinnin toimenpiteitä olisi ollut mahdollista toteuttaa ilman vahvaa tee-se-itse-asennetta ja sponsoriapua. Sponsorien saaminen oli pitkälti onnellisten sattumien summaa: tiedotuspäällikön työnantaja on itse partiolainen
ja työpaikalla on digipainokone, jolloin mm. kisajulisteiden tulostaminen saatiin sovittua ns. firman piikkiin. Julisteista
pyydettiin tätä ennen myös tarjous muutamasta edullisesta tulostuspalvelusta, mutta halvinkin vaihtoehto olisi ylittänyt
annetun budjetin moninkertaisesti.
Verkkomainonta esim. maksettujen Facebook-päivitysten muodossa oli varhaisessa vaiheessa kisamarkkinoinnin keinovalikoiman toivelistalla, mutta tiedotusbudjetin pienuuden myötä tästä ajatuksesta oli pakko luopua. Verkkonäkyvyyden merkitys pt-kisamarkkinoinnissa jatkossa tuskin ainakaan vähenee, joten rahoituksen varaamista verkon ja sovellusten kautta tapahtuviin toimenpiteisiin kannattaa harkita. Toisaalta partiotaitokisat ovat siitä kiitollinen tapahtuma, että
ydinkohderyhmä tietää niitä kyllä odottaa ja hakee asiasta verkosta itse aktiivisesti tietoa.
7.7 Yhteenveto
7.7.1 Yleistä
Kilpailuvartioilta kerätyn palautteen perusteella Vestigatio Kalmian tiedotus sai toiminnastaan kautta linjan kiitettävät
pisteet (kts liitteet). Verkkosivut, Facebook-sivu ja ennakkomainonta toimivat toivotusti ja viestintä koettiin selkeäksi ja
riittäväksi. Tältä osin tiedotuksen työtä voidaan pitää onnistuneena.
Näkyminen voimakkaammin sosiaalisen median eri kanavissa kuten Instagramissa, Twitterissä, Snapchatissa tai YouTubessa olisi ollut hienoa, mutta tämän toteuttaminen ei kisaorganisaation henkilöstöresursseilla ikävä kyllä ollut mahdollista. Toisaalta on aiheellista pohtia kuinka suuri vaivannäkö some-näkyvyydessä on partiotaitokilpailujen kaltaisen tapahtuman kohdalla perusteltua. Kilpailun tärkeimmät henkilöt, kilpailijat, eivät sääntöjen ja vallitsevan käytännön
mukaan voi kuitenkaan kisan aikana käyttää älypuhelimiaan tai muita verkkoon liitettyjä laitteita ja siten osallistua
kisafiilistelyyn.
Yhteistyö L-SP:n kanssa toimi loistavasti. Tiedottaja Satu-Maija Kaunistolta ja muulta piirin toimiston väeltä sai apua ja
tukea kaikessa tarvittavassa. Yhteistyö SP:n ja FiSSc:n tiedotuksen kanssa puolestaan jätti melko paljon toivomisen
varaa. Kiinnostusta Vestigatio Kalmiaa kohtaan ei lupaavasta yhteistyöpalaverista huolimatta lopulta tuntunut oikein
löytyvän. Materiaalia ja tiedotusta sai läpi, mutta vain jos itse teki ja tarjosi kaiken valmiina alusta loppuun.
7.7.2 Ruotsinkielisten kisavartioiden mukaan saamisen epäonnistuminen
Vestigatio Kalmian tiedotus haluaa etenkin tulevia kisajärjestäjiä varten nostaa esiin myös yhden yksittäistapauksen,
mutta ehkä myös vastuualueensa suurimman pettymyksen. Järjestelytoimikunta teki syksyllä 2014 tiedotuspäällikön
aloitteesta ja SP:n sekä FiSSc:n rohkaisemana päätöksen, että kilpailuun ovat tervetulleita myös ruotsia äidinkielenään
puhuvat partiolaiset. Käytännössä siis kilpailun oleellisin tiedotus (kilpailukutsu, ennakko-ohje) käännettiin ruotsiksi ja
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kisavartiot, jonka äidinkieli on ruotsi, saisivat halutessaan tehtäväkäskyt myös ruotsinkielisinä. Näiden päätöksien perusteina oli palvelunäkökulma, kisakulttuurin rikastaminen, kilpailun päähenkilön ruotsinkielisyys sekä FiSSc:n toimialueiden läheisyys kisapaikkakuntaan nähden.
Kaikkien pettymykseksi FiSSc-vartioiden houkuttelussa mukaan Vestigatio Kalmiaan epäonnistuttiin täydellisesti: mukana ei ollut ainuttakaan ruotsinkielistä kisavartiota. Syyt tähän ovat vielä osin epäselviä, mutta osasyy löytynee FiSSc:n
oman tiedotuksen ja/tai tiedonkulun virheistä. Vestigatio Kalmian kilpailukutsu kyllä julkaistiin sovitusti Scoutpostenissa
syksyllä 2015, mutta sen jälkeistä toivottua kisatiedotusta FiSSc:n omissa viestintäkanavissa ei ilmeisesti tehty lainkaan. Osin syy on Vestigatio Kalmian oman tiedotuksen resurssien rajallisuudessa ja siinä, että kisainfon jakamista ei
valvottu esim. suomenruotsalaisten partiolaisten omissa sosiaalisen median kanavissa ja siten ajoissa havaittu, ettei
tietoa kilpailusta ole riittävästi kerrottu eteenpäin.
Tilanne kävi Vestigatio Kalmian tiedotukselle ilmi vasta muutamia päiviä ennen kisailmoittautumisen päättymistä, kun
SP:n kilpailuryhmän edustaja otti yhteyttä tiedustellakseen keiden kanssa olemme asiaa FiSSc:ssa hoitaneet. Välittömästi tämän jälkeen mm. FiSSc:n Facebook-sivulle ilmestyi Vestigatio Kalmiaa mainostava päivitys, mutta se ei enää
ehtinyt aktivoimaan ruotsinkielisiä kisaajia mukaan. Kilpailuryhmä ilmoitti selvittelevänsä tiedon jakamisen ongelmia,
mutta tätä rapottia kirjoittaessa ei Vestigatio Kalmian tiedotukseen ole oltu asiasta vielä yhteydessä.
Vestigatio Kalmian kaksi kaksikielistä rastipäällikköä näkivät yhdessä tehtäväsihteerin kanssa valtavan vaivan kisamateriaalin kääntämisessä ruotsiksi ja tämän työn valuminen hukkaan harmittaa kovasti. Jatkossa, mikäli toinen kisajärjestäjä vielä viitsii kielirajat rikkovaa kilpailua yrittää, kannattanee yrittää rekrytoida suoraan omaan tiedotustiimiin
FiSSc:ia edustava henkilö, jolla on vahvat kontaktit oman toiminta-alueensa kisaajiin. Tätä toki Vestigatio Kalmiassakin
yritettiin, mutta vinkatut henkilöt eivät syystä tai toisesta vastanneet tiedusteluihin kiinnostuksesta liittyä mukaan kisaorganisaatioon.
7.7.3 Lopuksi
Muutamista vastoinkäymisistä huolimatta tiedotus voinee antaa itselleen hyvän arvosanan Vestigatio Kalmiasta suoriutumisessa. Budjetin pienuus onnistuttiin selättämään luovilla ratkaisuilla ja matkalla oppi hurjan paljon uusia taitoja. Aikaa kaikkeen tahtoi kuitenkin kulua huomattavasti ennakoitua enemmän, mistä syystä joitain toimenpiteitä kisan
mainonnassa ja esim. verkkosivujen ylläpidossa jäi harmillisesti tekemättä. Yhden ihmisen resurssit sekä kilpailun viestintämateriaalin suunnitteluun ja tuottamiseen sekä perinteiseen tiedottamiseen ei tämän mittaluokan tapahtumassa
ollut aivan riittävä. Projektin aattona tiedotus koki myös oman Murphyn laki -momentuminsa, kun ensin kuvankäsittelyohjelma kaatui korruptoiden 20 toimitsijakuvaa säätöineen ja syväyksineen, sitten tulostin hajosi jättäen kilpailun kutsuvieraat ilman paperisia käsiohjelmia (no, luonto kiittää) ja lopuksi kisasivujen palvelimelta loppui muisti. Silloin pääsi
tiedotuspäälliköltä itku.
Lopuksi Vestigatio Kalmian tiedotus tahtoo laittaa Maikki Laukkaselta saamansa hyvän kiertoon. Tulevat partiotaitokisojen tiedotuspäälliköt, oli sitten kyseessä piiri- tai SM-tason kisat: saa kernaasti ottaa yhteyttä ja kysyä lisää, udella
kisatiedotuksen vinkkejä tai varoituksia sekä hyödyntää Vestigatio Kalmiaa varten tehtyjä materiaaleja.

Pauliina Hartzell
Tiedotuspäällikkö
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8. Huolto
8.1 Yleistä
Vestigatio Kalmian huolto aloitti toimintansa syksyllä 2013 kun JTMK aloitti toimintansa. Varsinaisen huolto-organisaation perustaminen aloitettiin saman syksyn aikana. Syksyyn 2015 mennessä oli koossa n. 4 ihmistä, jotka muodosti
varsinaisen ydin ryhmän. Lopullisena tavoite kokonaisvahvuutena pidettiin n. 10 henkeä.
8.2 Tehtävät
Syksyn 2013 ja kevään 2014 aikana huollon tehtäviä kirjattiin ylös ja mietittiin JMTK:ssa mikä osa- alue kuuluu kenellekin. Tehtäviä jaettiin uudelleen vielä myöhemmin uudelleen.
Huollon tehtäviä
* Toimia hankintaelimenä rastimateriaalien osalta rastipäälliköille ja kilpailun johdolle.
* Hankkia kilpailussa tarvittava kuljetuskalusto joko lainaamalla tai vuokraamalla.
* Suorittaa kalustovaraukset eri tahoilta ja kartoittaa kilpailun aikana tarvittava lainamateriaalin määrä.
* Huolehtia yörastipaikalla polttopuu-, vesi- ja kuljetuspalveluista.
* Huolehtia kilpailun aikana kilpailijoiden turvallisuudesta ja keskeyttäneiden evakuoinnista kilpailukeskukseen.
* Huolehtia lähtökuljetuksista varaamalla linja-autokalusto.
* Tukea kilpailun johtoa kuljetustarpeissa.
* Tukea kilpailun EA ryhmää henkilökuljetuksin.
* Avustaa kilpailun aikana rastien toiminnassa. (materiaalikuljetukset)
* Reagoida kaikkiin kilpailun aikana esiintyviin ongelmiin ja omien resurssien rajoissa osallistua niiden ratkaisemiseen.
* Osallistua yhdessä muun kilpailuorganisaation kanssa kilpailun purkuun.
Huollon tehtävät keskittyivät suurelta osin materiaalien hankintaan, työstöön ja logistiikan järjestämiseen. Ongelmana
oli se, että osa materiaalien hankinnasta jäi liian viime hetkelle, koska tarkat osallistujamäärät selvisivät niin lähellä
kilpailua, lisäksi huoltopäällikkö toimi kilpailun turvallisuusvastaavana, jolloin turvallisuusasiat veivät huomattavan osan
ajasta ennen kilpailua.
8.3 Materiaalit
Huolto hankki rasteilla tarvittavan tehtävämateriaalin rastipäälliköiden ilmoitusten perusteella. Tässä kohtaa asian
hoidossa oli ongelmia. Hankinta prosessi oli hankala eikä oikea tieto kulkenut oikeaan paikkaan. Syy oli molemmin
puoleinen niin huollon kuin rastipäälliköidenkin. Vastaisuuden varalle: huollon olisi pitänyt olla aktiivisemmin yhteydessä rastipäälliköihin ja toisaalta rastipäälliköiden olisi pitänyt paremmin syventyä omaan tehtäväänsä. Ongelmat olivat määrissä ja siinä, että aikataulua ei noudatettu, vaan tavaratilauksia tippui silloin tällöin viikkoa kahta ennen kilpailua.
Osa tilauksista oli tehty puhelimitse, josta ei aina jäänyt mitään kirjallista muistiinpanoa siitä, mitä oli tilattu ja minne.
Tähän ratkaisuksi se, että tilaukset tulisi tehdä aina ja vain kirjallisesti.
Vestigatio Kalmian materiaalit hankittiin ostamalla ja lainaamalla eri tahoilta. Suurimpana hankkijana meillä toimi
puusepänliike Paattimaakarit oy, joka toimi yhteistyössä organisaatiomme kanssa. Paattimaakareiden panos oli valtava
ja en voi todeta muuta kuin sen, että ilman heidän tukea ja yhteistyötä moni asia olisi tullut kohtuuttoman kalliiksi, tai
jäänyt kokonaan tekemättä. Lisäksi huolto sai merkittävää tukea Intersport Skanssilta, joilta saimme käyttöön pakettiauton. Huomionarvoista on se, että sponsoreita ei ole koskaan liikaa.
8.4 Yörasti
Huollon yhtenä tehtävänä materiaalihankintojen lisäksi oli yörastin huolto. Toimitimme yörastille veden, ja puuhuollon.
Puuhuollon kanssa oli ongelmia. Turun Kaupunki lahjoitti 3-6m3 polttopuuta, mutta puut olivat märkiä. Tämän selvittyä
alettiin etsiä kuivaa valmista halkotavaraa. Loppujen lopuksi saimme 3m3 kuivaa valmista klapia ja täydennykseksi
käytettiin kaupungin antamaa märkää puutavaraa.
8.4.1 Ranka
Kilpailijoiden käyttämä riukupuu toimitettiin huollon toimesta Juha Napun varastoista. Lisäksi riukua oli yörastipaikalla
valmiina.
8.5 Kuljetuskalusto
Tehtäviensä mukaisesti huolto huolehti kilpailun kuljetuskalustosta. Käytössämme oli yhteensä 4 autoa, joista 3 oli pakettiautoja. Yksi autoista oli henkilöauto. Autokalusto saatiin mm. sponsoreilta. Autojen lisäksi käytössä oli 3 peräkärryä.
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Seuraavassa tarkempi lista kuljetuskalustosta.
MALLI				Kuljettaja		Apukuski
Pakettiauto (Intersport Skanssi) Jenna Viherlaakso
Susanna Laine
Pakettiauto (L-SP)		
Paavo Peltola		
Timo Mäkinen
Henkilöauto			Samuli Laine		Sanna Lauas
Pakettiauto (sunnuntain purku) Henrik Ruutu		
Timo Mäkinen
*)Peräkärry			Paavo Peltola
*)Peräkärry			Kupittaan Henrikinpojat
*)Peräkärry			Teppo Laine
Kuljetuskalustoa oli riittävästi, mutta henkilökuljetuksia varten olisi voinut olla yksi henkilöauto ja kuljettaja, joka olisi
hoitanut vain näitä tehtäviä. Tällöin huoltopäällikkö olisi vapaa olemaan huollon tukena sekä toimimaan yllättävissä tilanteissa. Haasteeksi muodostui se, kun keskeyttäneitä vartioita tai kilpailijoita alkoi tulla. Kaikki jotka keskeyttivät kilpailun,
keskeyttivät lyhen ajan sisään, joten kilpailijoiden kuljetuksessa alkoi tulla kiire.
8.6 Henkilöstö
Huollon henkilöstö muodostui seuraavasti
Huoltopäällikkö			Samuli Laine		IVK
Apulaishuoltopäällikkö		Sanna Lauas		IVK
Kuljetuspäällikkö (hlö. kulj.)
Nils Grönberg		
TEK
Kuljetusryhmä			Timo Mäkinen		PP
Kuljetusryhmä			Paavo Peltola		IVK
Kuljetusryhmä			Jenna Viherlaakso
IVK
Kuljetusryhmä			Susanna Laine		IVK
Kuljetusryhmä			Henrik Ruutu		PP
Pysäköinnin opastus		
Niko Kotilainen		
IVK
Pysäköinnin opastus		
Anton Vainio		
IVK
Pysäköinnin opastus		
Niilo Kemppainen
IVK
Huoltoryhmä			Johannes Siltanen
PP
Huoltoryhmä			Teemu Kivinen		PP
Lisäksi ennen kilpailua huollon apuna toimivat Teppo Laine (IVK), Niilo Koivisto (PP) ja Sasha Iljin (IVK)
8.7 Kilpailuviikonloppu
Huolto osallistui kilpailutoimintaan kisaa edeltävän viikon puolivälistä aina sen loppumetreille asti. Huollolla ei ollut kilpailun aikaista toimistoa tai varastoa, sillä kilpailukeskuksen piha-alue oli liian pieni ja lippukuntien kolot, jossa varastoa/
toimistoa olisi voitu pitää sijaitsivat liian kaukana kilpailukeskuksesta. Materiaali oli joko kilpailukeskuksella tai varastoituna autoissa. Osa tavaroista pystyttiin varastoimaan IVK:n kololle josta ne voitiin noutaa kumpanakin kilpailuaamuna
kätevästi ennen matkaan lähtöä. Mikäli kuljetushenkilökunta olisi yöpynyt kilpailukeskuksessa oli tavaran varastoinnista
tullut ongelma.
Tavara koottiin ennen kilpailua Turkuun, Ilpoisten Vuorenkävijöiden kololle, joka toimi ns. välivarastona. Perjantaina
iltapäivällä saimme autot ja aloimme pakata ja järjestellä tavaraa. Samalla kun tavaroita lajiteltiin ja pakattiin, tehtiin
kuljetusaikataulut kaikille autoille.
Lauantai iltana ja sunnuntai aamuna aloitettiin kilpailua jo purkaa alkupäästä. Hyvin nopeasti rastien suljettua myös
loppupäästä. Rastin purkuun panostettiin heti alusta, jottei huollon työt venyisi kovin pitkälle yöhön. Tässä onnistuimme
erinomaisesti.
8.7.1 Viesti
Huollolla oli viestivälineenä käytössä gsm-liittymiä. VHF-liikennettä ei huollolla ollut.
Viestiminen huollon ja muiden toimijoiden välillä sujui kohtalaisesti. Kaikessa ei kuitenkaan noudatettu huollon toivomaa toimintamallia, jossa kaikki viestiliikenne toimii huoltopäällikön kautta. Tämä aiheutti sen, että samasta puutteesta soitettiin kahdelle eri huollon autolle ja molemmat lähtivät hoitamaan samaa tehtävää. Tähän ratkaisuksi olisi
vieläkin selkeämpi tiedottaminen asiasta. Huollon sisäistä viestintää parantaisi PMR-radioyhteydet autojen välillä. Tämä
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nopeuttaisi viestiliikennettä ja säästäisi gsm-liittymien kustannuksissa. Lisäksi huoltopäälliköllä voisi olla käytössä VHF
–puhelin jolla olla yhteydessä viestikeskukseen, vaikka huolto ei pidempien välimatkojen takia taajuudella kokoajan
olisikaan.
8.8 Turvallisuus
Kilpailussa Huoltopäällikkö toimi myös kilpailun turvallisuusvastaavana. Turvallisuuteen liittyvät asiat saatiin hoidettua
kunnialla maaliin, vaikka lupa-asioiden kanssa oli alkuun ongelmia.
8.8.1 Turvallisuushenkilöstö
Turvallisuusvastaava		Samuli Laine		IVK
EA-vastaava			Helmi-Riitta Toivari
NT
Viestipäällikkö			Mika Vilpo		ATP
Järjestyksenvalvoja		Anna Koivisto		PP
Järjestyksenvalvoja		Jere Suomi		IVK
Järjestyksenvalvoja		
Sofia Engblom		
HeTa
Järjestyksenvalvoja		
Viivi Sydänlammi
HeTa
EA-ryhmä			Mari Sandell		Lätkä
EA-ryhmä			Jussi Räisänen		Lätkä
EA-ryhmä			Inkeri Huiskala		NT
EA-ryhmä			Antti Hakanen		KorRit
EA-ryhmä			Heini Kiviranta		NT
Apulaisviestipäällikkö		Kari Vuola		ATP
Viestiryhmä			Pipsa Kirjavainen
8.9 Yhteenveto
Huollossa onnistuttiin. Kilpailuviikonloppu meni hyvin ja itse en ainakaan saanut tietoon, että jokin asia kisassa olisi
epäonnistunut sen vuoksi että huolto ei toiminut. Eli silloin katson meidän onnistuneen. Kaikki materiaali löysi oikeille
rasteille. Huollon ja turvallisuuden yhdistäminen tuntuu luontevalta, mutta tosiasiassa turvallisuusasiat vievät niin paljon
aikaa, että huollon tehtäviin jää liian vähän aikaa. Ehdotuksena tähän olisi se että JTMK:ssa olisi erikseen huoltopäällikkö ja turvallisuuspäällikkö. Huolto vastaisi kuljetuksista ym. huollosta ja Turvallisuuspäällikön toimen alla olisi Järjestyksenvalvonta, EA ja viestikeskus. Tällä tavalla jokaisen toimialan resurssit riittäisivät paremmin. Kiitos kaikille.
Samuli Laine
Huoltopäällikkö
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9. Viesti
9.1 Valmistelut
Viesti

oli mukana kilpailun suunnittelussa noin 1,5 vuotta ennen kilpailuja. Alussa lähinnä varmistettiin kalustovaraukset
ja varsinainen viestin suunnittelu alkoi puoli vuotta ennen kilpailuja. Koska varsinaista oikeassa ympäristössä tapahtunutta koekilpailua ei järjestetty, kuuluvuustestauksia ei voitu siinä yhteydessä tehdä. Osittain tämän ja osittain todella
pitkien ja haastavien yhteysvälien vuoksi päädyttiin käyttämään ensisijaisena “radioverkkona” matkapuhelimia.
9.2 Viestijärjestelyt
Matkapuhelimissa käytettiin piiriin tapahtumaliittymiä viestikeskuksessa, huollossa ja ensiavussa. Rastipäälliköt käyttivät omia puhelimiaan.
Rastien tilannetta ja vartioiden etenemistä seurattiin tapahtumaan kehitetyllä webbisovelluksella. Rastipäälliköt ilmoittivat rastinsa tilan (auki/kiinni) ja ensimmäisen sekä viimeisen sarjakohtaisen vartion saapumisen. Rastien ja
vartioiden tilanne päivittyi karttapohjalle tietojen perusteella. Sovellus kehitettiin yhteistyössä tulostoimiston kanssa.
Samalla sovelluksella voitiin välittää infoviestejä rasteille (ei lähteneet vartiot yms.).
Massatiedottamiseen oli käytössä tekstiviestisovellus, jossa oli valmiina luotuna ryhmiä (JTMK, rastipäälliköt sarjaja päiväkohtaisesti).Viestin sisäisesti käytetiin tapahtumaa varten luotuja Zello-puheryhmiä. Viestisuunnitelmassa oli
varattu omat puheryhmät myös huollolle ja JTMK:lle. Zello on radiopuhelimen kaltainen sovellus matkapuhelimiin, jossa
yksi puhuu ja kaikki kuulevat. Sovellus käyttää matkapuhelimen datayhteyttä.
Avainresurssit (JTMK, 0-vartiot, ensiapupartiot, huoltoautot) oli varustettu reaaliaikaisella sijainninraportointijärjestelmällä (Vapepa-Tutka).
Ensimmäistä kisakeskusta (koulu) käytiin katsomassa ja antennienpaikkoja suunniteltiin. Kilpailukeskuksen muuttaessa Pallivahan seurakuntatalolle, viestikeskus oli alustavasti sijoitettu radioteknisesti faradinhäkkiin ilman ikkunoita tai
nettiyhteyttä. Neuvotteluiden jälkeen päädyttiin yhdistämään viestikeskus ja tulostoimisto samaan isoon tulostoimistolle
varattuun tilaan. Radioteknisesti kilpailukeskus ei ollut parhaassa mahdollisessa paikassa kilpailualueeseen nähden.
Viestikeskuksessa oli töissä kolme henkilöä, joista kaikki koko ajan (pl. yörastin hiljainen aika) vuorossa. Miehitys oli
riittävä.
Viestikeskus seurasi tilannetta ja toimi tiedonvälittäjänä. Radiopäiväkirjaan kirjattiin 52 yhteyttä kilpailun aikana. Kaikkia
rastien tilanteiden kyselyitä ei kirjattu. Tekstiviestejä lähettiin ~250 kpl.
9.3 Huomioita
* Kilpailua varten kehitetty rastien tilanteiden seurantasovellus toimi hyvin. Jatkokehityksenä sovellukseen pitäisi lisätä
sarjakohtaisten kärki- ja häntävartioiden rastille saapuminen ja sieltä lähteminen, jotta paremmin ymmärretään onko ko.
vartio rastilla vai rastien välissä.
* Viestikeskuksen ja tulostoimiston sijoittaminen samaan huoneeseen oli erittäin toimiva ratkaisu. Tieto liikkui toimistojen
välillä ja tehtäviä oli helppo hoitaa. Kummankaan toiminnon “meteli” ei häirinnyt toista. Samalla voitiin luopua puhelin/
Zello-yhteydestä viestikeskuksen ja tulostoimiston välillä.
* Oikean tiedon oikeanlainen toimittaminen oikeaan aikaan on korostuneen tärkeää. Rastipäälliköt kaipasivat tietoa
vartioista, joita vielä odotettiin rastille. Kilpailun aikana seurantasovellusta muutetiin niin, että rastipäälliköt pääsivät
näkemään vartioiden liikkeitä rastilla, mutta tämänkin tiedon voisi jalostaa vielä paremmin rastipäälliköitä palvelemaan
malliin. Nyt sovelluksen käyttäjiksi oli suunniteltu tulostoimisto, viestikeskus ja JTMK.
* Koekilpailun järjestäminen oikeassa maastossa on tärkeää, jotta voidaan myös testata viestiyhteydet kilpailua varten.
Radiopuhelinkuuluvuutta voi teoreettisesti laskea, mutta käytännön testaus on välttämätöntä. Myöskään matkapuhelimet eivät välttämättä toimi kaikkialla metsissä.
* Toimintatavat normaaleissa ja poikkeavissa tilanteissa olisi kuvattava tarkemmin: mitä resursseja käytetään mihinkin ja
onko resursseilla omaa keskusta/johtoa. Nyt oli esimerkiksi hieman epäselvää kuka kuljettaa loukkaantuneen kilpailijan
ensiapupäivystykseen ja jääkö tämä kuljettanut henkilö/yksikkö loukkaantuneen kanssa odottamaan hoitoa (voi kestää
useita tunteja).
* Avajaisten äänentoistoa varten oli varattu LS-P:n isoin kalusto ja verkkosähkön saanti piti olla varmistettu. Puolituntia
ennen avajaisia selvisi, että suunnitelluista pistorasioista ei saadakaan sähköä ja jouduttiin käyttämään varalla olleita
pienempiä akkukäyttöisiä kaiuttimia. On tärkeää varmistaa, uudelleen varmistaa ja testata tekniset puitteet ennen käyttötarvetta, jotta yllätyksiltä voidaan välttyä.
Mika Vilpo
Viestipäällikkö
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Liite 1.

Turvallisuusluokka: JULKINEN

Pestikuvaukset
2.11.2015

Kilpailunjohtaja

Tehtäväpäällikkö

- Vastaa kilpailun yleisjohdosta
- Toimii JTMK:n puheenjohtajana
- Vastaa henkilöstörekrytoinnista
- Laatii kilpailu- ja toiminta-aikataulun
- Vastaa yhteyksistä kilpailuorganisaation ulkopuolelle
- Laatii kilpailukutsun
- Vastaa avajaisten ja palkintojenjaon järjestämisestä
- Vastaa palkintojen hankinnasta
- Vastaa organisaation sisäisestä tiedottamisesta
yhdessä järjestelysihteerin kanssa
- Vastaa kilpailun taloudesta
- Toimii tuomarineuvoston sihteerinä
- Hankkii kilpailunumerot ( <- huolto)

- Vastaa tehtävien suunnittelusta ja laadinnasta
yhdessä tehtäväryhmän kanssa
- Järjestää tehtävien koesuoritukset, joiden perusteella laaditaan rastien aikataulu
- Vastaa tehtävien arvostelun suunnittelusta
- Laatii tehtäväluettelon
- Avustaa ratamestaria etenemisaikataulun laadinnassa
- Suunnittelee rastien toiminnan yleisjärjestelyn ja
rastien miehityksen
- Vastaa rastipäälliköiden ja rastihenkilöstön koulutuksesta
- Toimii nollavartion vartionjohtajana ja valvoo kilpailun aikana rastien toiminnan alkamisen ja sujumisen
- Vastaa mallivastausten laatimisesta yhdessä tulostoimiston päällikön kanssa
- Suorittaa muut kilpailunjohtajan määräämät tehtävät

Järjestelysihteeri
- Toimii kilpailunjohtajan varahenkilönä
- Toimii JTMK:n sihteerinä
- Vastaa ennakko-ohjeen, piiriohjeen ja kilpailuohjeen laatimisesta ja postittamisesta
- Vastaa käsiohjelman kokoamisesta
- Laatii listan piirien osanottajakiintiöistä SP:ltä
saatavien jäsentietojen ja edellisten kisojen tulosten
perusteella
- Vastaa kaiken paperimateriaalin monistamisesta
- Vastaa kilpailumerkkien ja mahdollisen muun kilpailurekvisiitan hankinnasta
- Vastaanottaa ilmoittautumiset ja vastaa yhteydenpidosta kilpailijoihin
- Vastaa tehtäväkäskyjen ja muun kilpailumateriaalin
kääntämisestä tarpeellisille kielille
- Toimii kilpailutoimiston päällikkönä
- Huolehtii kilpailun jälkiselvittelyistä, kuten kilpailumateriaalin arkistoinnista, löytötavaroista ja kiitoskirjeiden postituksesta
- Huolehtii tulosluettelon ja mallivastausten postittamisesta
- Vastaa kilpailun palautetilaisuuden järjestämisestä
- Suorittaa muut kilpailunjohtajan määräämät tehtävät
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Tehtäväsihteeri
- Toimii tehtäväpäällikön varahenkilönä
- Toimii tehtäväryhmän jäsenenä osallistuen tehtävien suunnitteluun
- Laatii tehtäväkäskyt, rastipöytäkirjat, vastaus- ja
arvostelulomakkeet sekä kaikki muut tehtäviin liittyvät paperit ja vastaa tehtäviin liittyvien papereiden
yhdenmukaisesta ulkoasusta
- Vastaa rastimateriaalin ryhmittämisestä rasteittain /
jakaa rastimateriaalin rastilaatikoihin yhdessä tehtäväryhmän kanssa.
- Vastaa materiaalin luovutuksesta/vastaanotosta
rastipäälliköille /-ltä yhdessä huollon kanssa
- Vastaa kisakansioiden (6 kpl) kokoamisesta ja luovutuksesta (tulostoimisto, tuomarineuvosto, kilpailutoimisto, tehtäväpäällikkö, viestikeskus, SP)
- Suorittaa muut tehtäväpäällikön määräämät tehtävät

- 32 -

Liite 1.

Ratamestari

Huoltopäällikkö

- Toimii rataryhmän johtajana
- Varaa kilpailumaaston ja hankkii tarvittavat maankäyttöluvat
- Vastaa suunnistustehtävien suunnittelusta
- Laatii kilpailuradat
- Huolehtii reitin varrelle sijoitettavista viitoituksista
- Tarkistaa kaikki radat ja rastien sijainnit maastossa
- Laatii kisalakanan
- Vastaa kilpailu- ja muiden karttojen käyttöluvista ja
hankinnoista
- Vastaa etenemisaikataulun ja rastien aukioloaikataulujen laadinnasta yhdessä tehtäväpäällikön
kanssa
- Valmistelee ja johtaa maastoetsinnät
- Suorittaa muut kilpailunjohtajan määräämät tehtävät

- Vastaa kaikista kilpailun huoltoon liittyvistä asioista
- Vastaa ilmoituksista poliisille ja palokunnalle
- Vastaa kuljetuksista ( -> kuljetuspäällikkö)
- Vastaa ensiapujärjestelyistä ( -> EA-vastaava)
- Vastaa peseytymisjärjestelyistä ja muusta hygieniasta ( -> Hygieniavastaava)
- Huolehti kilpailussa tarvittavan materiaalin ja kaluston luetteloinnista ja hankinnasta
- Valvoo kilpailumateriaalin ryhmittämisen, jaon ja
vastaanoton kilpailukeskuksessa yhdessä tehtäväsihteerin kanssa.
- Vastaa ajo-opasteista ja liikenteenohjauksesta
- Vastaa kilpailukeskuksen äänentoistosta (avajaiset
ja palkintojenjako)
- Suorittaa muut kilpailunjohtajan määräämät tehtävät

Tulostoimiston päällikkö
- Johtaa tulostoimiston työskentelyä
- Osallistuu tehtävien suunnitteluun
- Osallistuu tehtävien arvostelun suunnitteluun (vastaus- ja arvostelulomakkeet)
- Vastaa tulostoimiston henkilökunnan koulutuksesta
- Vastaa tuloslaskennan suunnittelusta
- Laatii tuloslaskenta-aikataulun
- Suunnittelee tulosten kuljetuksen maastosta
- Vastaanottaa ja tarkastaa tulostoimistoon saapuvan tulosmateriaalin
- Käsittelee tarkistuspyynnöt
- Hyväksyy väliaikatulokset ja lopulliset tulokset
julkaistaviksi
- Avustaa tehtäväpäällikköä mallivastausten laatimisessa
- Suorittaa muut kilpailunjohtajan määräämät tehtävät
Kilpailukeskusvastaava
- Varaa kilpailukeskuksen
- Vastaa kaikista kilpailukeskustoiminnoista (pl.
kilpailutoimisto)
- Vastaa kilpailukeskuksen sisäisistä opasteista
- Laatii opaskartan kilpailukeskuksen toiminnoista
- Huolehtii palkintojenjaon valmistelun käytännön
järjestelyistä kilpailupäivinä
- Vastaa kilpailukeskushenkilöstön (kilpailutoimisto,
tulostoimisto, viestikeskus, majoitusryhmä, TN) kahvituksesta kilpailun aikana.
- Vastaa kilpailukeskuksen siisteydestä kilpailun
aikana sekä keskuksen jälkisiivouksesta
- Vastaa kilpailun muonituksesta (-> Muonitusvastaava)
- Vastaa kilpailun kanttiinitoiminnoista (-> Kanttiinivastaava)
- Vastaa majoitustoiminnoista (-> Majoitusvastaava)
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Tiedotuspäällikkö
- Vastaa kilpailun ulkoisesta tiedottamisesta yhdessä kilpailunjohtajan ja järjestelysihteerin kanssa
- Vastaa kilpailun logon suunnittelusta ja kilpailun
graafisesta ilmeestä
- Vastaa kutsuvierasohjelman laadinnasta ja toteutuksesta yhdessä VIP-vastaavan kanssa
- Vastaa yhteydenpidosta keskusjärjestön tiedotusosastoon
- Vastaa yhteydenpidosta partiopiirin viestintäsuunnittelijaan ja muuhun tiedotusosastoon
- Vastaa kilpailun www-sivujen ylläpidosta, myös
kilpailun kuluessa
- Vastaa kilpailun lehdistötilaisuuden ja mahdollisten
muiden tiedotustilaisuuksien järjestämisestä
- Avustaa tarvittaessa tulostoimiston päällikköä kilpailun väliaikatulosten sähköisessä julkaisemisessa
- Vastaa aineiston ja tulosten toimittamisesta partioja muiden lehdistön julkaistavaksi
- Suorittaa muut kilpailunjohtajan määräämät tehtävät
Sarjajohtaja
- Toimii tehtäväryhmän jäsenenä
- Osallistuu tehtävien suunnitteluun omien sarjojensa tehtävien osalta
- Tukee rastipäälliköitä tehtävien käytännön toteutuksen suunnittelussa
- Toimii nollavartion jäsenenä
- Suorittaa muut tehtäväpäällikön määräämät tehtävät
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Liite 2.
TURVALLISUUSLUOKKA: JULKINEN, EI NETISSÄ JULKAISTAVAKSI

Julkinen 6.3.2016 alkaen

Järjestelytehtäviin ilmoittautuneet

Tilanne 6.3.2016 klo 12:00
HeTa
TTT
IVK
Lätkä
KHP
ATP
TEK
PP
TET
Muut

40
31
24
20
14
12
11
9
9
100
Yht: 270

HeTa
Ahlgren Heidi
Backman Anna
Engblom Sofia
Halonen Iida
Halsvaha Inari
Hartzell Pauliina
Jansson Anna
Johansson Pia
Kankaanranta Pirjo
Koivisto Anna-Emilia
Koivula Hanna
Koivula Noora
Koppolu Rajesh
Kostiainen Silva
Kostiainen Susan
Kulla Inna
Laaksonen Heidi
Laaksonen Lea
Lahtonen Anne
Lapinleimu Emma
Leisvuori Anna
Manninen Anna
Mattila Jaana
Meurman Matti
Meurman Mirka
Michelsson Telma
Murtojärvi Sarita
Mölsä Susan
Nordling Sanna
Nurmi Mari
Palola Anniina
Reponen Johanna
Roslöf Raija
Salminen Jaanet
Santala Sanna
Seulu Pauliina
Sjöblom Kamilla
Sjöström Anne
Sydänlammi Viivi
Viksten Minttu
TET
Kiviniemi Mari
Lehtinen Pekka
Leino Liisa
Lindgren Jessi
Lindgren Outi
Mäkinen Kati
Männikkö Elina
Penttilä Katja
Valkonen Päivi

ATP
Heinä Henri
Koskinen Mika
Laaksonen Pekka
Lappalainen Juha
Niinimaa Mika
Putta Jaana
Rosama Aleksi
Ruokonen Maija
Thiel Christian
Valtola Antti
Vilpo Mika
Vuola Kari

KHP
Harju Harri
Hyssälä Antti
Järvinen Mikko
Kotiranta Toni
Koutu Mika
Laaksonen Topi
Loimaranta Matti
Pirilä Veikko
Sahlström Hannele
Sahlström Pertti
Sahlström Ville
Silfver Akseli
Veistinen Markku
Vähätalo Eelis

IVK
Auer Helka
Auvinen Laura
Hakala Kaisa
Hyvärinen Tuulevi
Kalpio Paula
Kantonen Seppo
Kemppainen Niilo
Kotilainen Niko
Laine Samuli
Laine Susanna
Lauas Sanna
Lehti Niko
Malmivirta Mika
Nappu Juha
Pekkala Päivi
Peltola Paavo
Raunio Juha
Repo Roosa
Sivula Rauni
Suomi Jere
Tikka Moona
Vainio Anton
Viherlaakso Jenna
Yrjönen Marja-Leena

Lätkä
Fagerholm Nora
Holmevaara Henrik
Kairisto Kerttu
Kantonen Katariina
Koski Heikki
Levander Konsta
Lönnberg Tuomas
Mandell Susan
Mäkinen Laura
Mäkinen Teemu
Näse Elmeri
Näse Enni
Näse Hilkka
Ruohonen Kaisa
Räisänen Jussi
Saarela Mia
Salminen Laura
Sandell Mari
Suojanen Ella
Turpeinen Juhana

PP
Glader Otto
Kankare Juho
Kivinen Teemu
Koivisto Anna
Lövgren Kalle
Mäkinen Timo
Roslöf Janne
Ruutu Henrik
Siltanen Johannes

TEK
Grönberg Nils
Harju Eetu
Harju Kalle
Heilä Heikki
Kastman Arto
Kiviniemi Jaakko
Kiviniemi Jussi
Lehtonen Jami
Raaska Jyri
Raaska Riikka
Roitto Kalle
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TTT
Aaltonen Mirjami
Ajanko Julia
Ajanko Mirja
Ajanko Sirkku
Auvinen Katja
Eklund Marko
Haapalehto Maarit
Havia Sanna-Sofia
Hjort Rosa
Hänninen Raija-Leena
Iso-Lauri Susanna
Kauriala Marianna
Kotaniemi Sari
Laaksonen Sanna
Lammila-Räisänen Pirjo
Laurila Ella
Lehtonen Timo
Luukkonen Emma
Mattila Veera
Nordgren Laura
Nummila Hanna
Nyrhinen Anna
Poikonen Jaska
Saario Marja
Sahramäki Julia
Saltychev Katerina
Savolainen Maija
Sillanpää Heidi
Valenius Edita
Valenius Eija
Östman-Laaksonen Anita

Muut-2
Koskinen Iina (TSK)
Koskinen Sirkku (NT)
Kotajärvi Elina (MTP, J-SP)
Kotaniemi Jukka (-)
Kousa Mari (PoTu)
Kurkilahti Tomi (KLY)
Kuusisto Mika (KRR)
Laaksonen Ari (TSK)
Laamanen Aapo (VaaVa)
Lainela Sanna (-)
Lainio Saija (NT)
Lampi Valtteri (PaMeKo)
Lehtonen Jukka (NaSi)
Lehtonen Lotta (NT)
Lehtonen Sami (-)
Liippo Elli (-)
Lindberg Essi (MaTä)
Malmari Meri (TSK)
Martelius Annu (-)
Miesvirta Eeva-Maija (MHTP)
Mäkelä Johanna (UMH)
Mäkinen Kirsi (VKK)
Nerg Nikolai (Tonik)
Niittymäki Irmeli (MHTP)
Nurmi Lasse (KorRit)
Nurminen Rasmus (KorRit)
Paalassalo Oskari
Parkkunen Heini (NT)
Parkkunen Vilja (NT)
Pekola Ada (LiPi)
Perasto Riikka (-)
Pyysalo Jussi (RMP)
Muut-1
Raiko-Pyysalo Mari (RMP)
Aarnio Emmi (NT)
Rantala Anniina (LiPi)
Afflekt Antti (PP, J-SP)
Rantasalo Tuuli (PTP)
Ahola Kari (-)
Raudaskoski Marjut (AT)
Ahonen Timo (-)
Raudaskoski Pekka (-)
Aitasalo Eva (AT)
Raukko Leena (MK)
Ajanko Heikki (TP-S)
Roivas Antti (TP-S)
Alin Hanna (PaPu)
Rosama Ari (-)
Alppi Essi (RKK)
Räisänen Minna (-)
Dahlström Johannes (-)
Räisänen Pekka (TP-S)
Hakanen Antti (KorRit)
Saarinen Villiam (TSK)
Harjulehto Nina (NT)
Salmi Kai (MuSi)
Harjulehto Petteri (TSK)
Salminen Markus (TuMe)
Heikkinen Maarit (RKK)
Seppälä Ilona (LiPi)
Hosiosto Riikka (UET)
Simpanen Sanna (LiPi)
Huiskala Inkeri (NT)
Sinisalo Crista (NT)
Jokinen Tapio (TMS)
Sippola Helmi (MyMa)
Kainu Annina (NT)
Sjöblom Tiina (NT)
Kajala Laura (RK)
Sulavuori Jouni (Kaira)
Kalpio Marika (LT)
Söderlund Lennart (-)
Kari Marjut (TaLi)
Tamminen Sanna (KKK
Kari Pasi (TaLi)
Toivari Helmi-Riitta (NT)
Kaukavuori Vilma (KLY)
Tomberg Eveliina (NT)
Kaunisto Kari (-)
Tomberg Juha (TP-S)
Ketovuori Sara (LT)
Tomberg Katriina (NT)
Kirjavainen Pipsa (-)
Tomberg Pauliina (NT)
Kiviranta Heini (NT)
Tuominen Jyrki (TuMe)
Kivistö Eero (MeMe)
Tuure Juho ( RaMe)
Kivistö Marjo-Riitta (MeMe) Vahala Aliisa (NT)
Knuuti Heikki (TuMe
Vaissalo Riitta (Kaira)
Knuuti Mikko (TuMe)
Wall Milla (LiPi)
Korpela Roope (TP-S)
Vauhkala Satu ( - )
Koskela Opi (V-SS)
Weiss Rasmus (Seaboys)
Koski Kari (MuSi)
Viksten Otto (KorRit)
Virtanen Tanja (KKK)

JTMK

Tehtäväpäällikkö

Tehtäväryhmä
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3. Liisa Leino (TET)
4. Jessi Lindgren (TET)
5. Katja Penttilä
6. Heikki Heilä (TEK) LA
7. Pekka Lehtinen LA
8. Kirsi Mäkinen LA
9. Enni Näse (Lätkä) SU
10. Konsta Levander (Lätkä) SU
11. Kerttiu Kairisto (Lätkä) SU

Rpa: Mari Kiviniemi (TET)

Rasti
Outi Lindgren (TET)

La: Luontopolku
Su: Taidemuseo 2+9

3. Susanna Iso-Lauri
4. Tiina Sjöblom (NT)
5. Saija Lainio (NT)
6. Julia Sahramäki (TTT)
7. Satu Vauhkala ( - )
8. Mirja Ajanko (TTT)
9. Anna Nyrhinen (TTT)
10. Anniina Rantala (LiPi) LA
11. Milla Wall (LiPi) LA
12. Villiam Saarinen (TSK)
13. Elli Liippo
14. Lennart Söderlund
15. Johannes Dahlström
16. Veera Mattila (TTT)
17. Sanna-Sofia Havia (TTT)
18. Maija Savolainen (TTT) SU

Julia Ajanko (TTT)
Rasti
Rpa:Emma Luukkonen (TTT)

La: Vesitorni
Su: Puutarha

1. Akseli Silfver (KHP)
2. Eveliina Tomberg (NT)

Tehtäväryhmän jäsen

Sarita Murtojärvi (HeTa)

Sarjajohtaja (OR/VI)

Anniina Palola (HeTa)

Sarjajohtaja (SI/PU)

Paula Kalpio (IVK)

Sarjajohtaja (RU/HA)

Laura Salminen (Lätkä)

Tehtäväsihteeri

Anna Leisvuori (HeTa)

JTMK

4. Henri Heinä (ATP)
5. Annina Kainu (NT)
6. Katriina Tomberg (NT)
7. Pauliina Tomberg (NT)
8. Heini Parkkunen (NT)
9. Petteri Harjulehto (TSK)
10. Nina Harjulehto (NT)
11. Essi Alppi (RKK)
12. Iina Koskinen (TSK)
13. Christian Thiel (ATP), ehkä

Antti Valtola (ATP)
Rpa: Juha Tomberg (TP-S)
Rpa: Mika Koskinen (ATP)

Rasti

La: Suoparkki 3+11
La: Maali

3. Johanna Mäkelä (UMH)
4. Juho Kankare (PP)
5. Valtteri Lampi (PaMeKo)
6. Anna Koivisto (PP)
7. Emmi Aarnio (NT) SU
8. Lotta Lehtonen (NT) SU
9. Alisa Vahala (NT) SU

Otto Glader (PP)2+7
Rpa: Kalle Lövgren (PP)

La: Hiihtokeskus

JTMK

Rasti Su: Kuuvuori

Ratamestari

3. Antti Roivas (TP-S)
4. Heikki Koski (Lätkä)
5. Ella Suojanen (Lätkä)
6. Kerttu Kairisto (Lätkä)
7. Enni Näse (Lätkä)
8. Konsta Levander (Lätkä)
9. Elmeri Näse (Lätkä)

3. Mikko Järvinen (KHP)
4. Toni Kotiranta (KHP)
5. Sirkku Koskinen (NT) LA
6. Antti Hyssälä (KHP) LA
7. Veikko Pirilä (KHP) LA
8. Oskari Paalassalo (KRR) LA
9. Tanja Virtanen (KKK) SU
10. Emmi Aarnio (NT) SU
11. Lotta Lehtonen (NT) SU
12. Alisa Vahala (NT) SU
13. Aleksi Rosama (ATP) SU

2+11

Henrik Holmevaara (Lätkä)
2+7
Rpa: Tuomas Lönnberg (Lä)

La: Pato
Su: Kastu

Harri Harju (KHP)
Rpa: Mika Koutu (KHP)

Rasti

La: Voimalinja

Rasti

3. Mika Malmivirta (IVK)
4. Tanja Virtanen (KKK)
5. Mikko Knuuti (TuMe) Hiekkak.
6. Ilona Seppälä (LiPi) Hiekkak.
7. Heikki Knuuti (TuMe) Hiekkak.
8. Tomi Kurkilahti (KLY) Kaerla

Moona Tikka (IVK)
Rpa: Laura Auvinen (IVK)

La: Kaerla
Rasti La: Hiekkakuop. 2+8

3. Ella Laurila (TTT)
4. Rosa Hjort (TTT)
5. Anita Östman-Laaksonen (TTT)
6. Aleksi Rosama (ATP)
7. Hanna Nummila (TTT)
8. Roosa Repo (IVK)
9. Vilja Parkkunen (NT)
10. Pekka Laaksonen (ATP)
11. Katerina Saltychev (TTT)
12. Markku Veistinen (KHP)
13. Vilma Kaukavuori (KLY)
14. Mirjami Aaltonen (TTT) LA
15. Heidi Sillanpää (TTT) LA
16. Marianna Kauriala (TTT) LA
17. Eija Valenius (TTT) SU
18. Timo Lehtonen (TTT) SU
19. Jaska Poikonen (TTT) SU
20. Riikka Perasto (-) SU
21. Tanja Virtanen KKK) SU
22. Maarit Heikkinen (RKK) SU
23. Mika Malmivirta (IVK) SU
24. Ari Rosama (-) SU
25. Christa Sinisalo (NT) SU
26. Sanna Simpanen (LiPi) SU

3. Juha Raunio (IVK)
4. Seppo Kantonen (IVK)
5. Jere Suomi (IVK)
6. Tuulevi Hyvärinen (IVK)
7. Kaisa Hakala (IVK)
8. Marika Kalpio (LT)
9. Timo Ahonen (-)
10. Kai Ahola (-)
11. Annu Martelius (-)
12. Rasmus Nurminen(KorRit) LA
13. Sanna Tamminen LA
14. Kari Kaunisto (Yliopisto) SU
15. Helka Auer (IVK) SU

1. Tekninen asiantuntija / kartat
Marko Eklund (TTT)

Rataryhmän jäsen

1. Juha Lappalainen (ATP)
2. Jukka Lehtonen (NaSi)
3. Pekka Laaksonen (ATP)

Apulaisratamestari

Katja Auvinen (TTT)

Parma
2+24
Rasti La:
Su: Mato
Sanna Laaksonen (TTT)
Rpa: Edita Valenius (TTT)

JTMK

Pikku pelto 2+13
Rasti La:
Su: Yliopisto
Marja-Leena Yrjönen (IVK)
Rpa: Niko Lehti (IVK)

1. Mia Saarela (Lätkä)
2. Susan Mandell (Lätkä)
3. Katariina Kantonen (Lätkä)
4. Nora Fagerholm (Lätkä)
5. Kaisa Ruohonen (Lätkä)
6. Juhana Turpeinen (Lätkä)
7. Teemu Mäkinen (Lätkä)
8. Riikka Hosiosto (UET)

Toimistoapulainen

Laura Mäkinen (Lätkä)

Järjestelysihteeri

Kilpailutoimisto

JTMK
JTMK

La: Telineet
Su: Maali

2+11

3. Reija-Leena Hänninen (TTT)
4. Marja Saario (TTT)
5. Sari Kotaniemi (TTT)
6. Sirkku Ajanko (TTT)
7. Jukka Kotaniemi
8. Maarit Haapalehto (TTT)
9. Pekka Räisänen (TP-S)
10. Minna Räisänen
11. Maarit Raudaskoski (AT)
12. Pekka Raudaskoski
13. Heikki Ajanko (TP-S) LA

Pirjo Lammila-Räisänen (TTT)
Rpa: Sanna Simpanen (LiPi)

Rasti

3. Topi Laaksonen (KHP)
4. Tuuli Rantasalo (PTP)
5. Anna Backman ( HeTa)
6. Iida Halonen (HeTa)
7. Ari Laaksonen (TSK)
8. Silva Kostiainen (HeTa)
9. Helmi Sippola (MyMa)
10. Eeva-Maija Miesvirta (MHTP)
11. Marjut Kari (TaLi)
12. Heidi Laaksonen (HeTa)
13. Inari Halsvaha (HeTa)
14. Telma Michelsson (HeTa)
15. Jaana Mattila (HeTa)
16. Irmeli Niittymäki (MHTP)
17. Pasi Kari (TaLi)
18. Susan Mölsä (HeTa)
19. Ada Pekola (LiPi)
20. Sara Ketovuori (LT)
21. Sanna Santala (HeTa) Jousia

Jousiammunta 2+19
Rasti La:
La: Tienpää
Lea Laaksonen (HeTa)
Johanna Reponen (HeTa)

1. Sarita Murtojärvi (HeTa)

JTMK
1. Roope Korpela (TP-S)
2. Juho Tuure (RaMe)

2+22

3. Pirjo Kankaanranta (HeTa)
4. Hanna Koivula (HeTa)
5. Mirka Meurman (HeTa)
6. Matti Meurman (HeTa)
7. Jaanet Salminen (HeTa)
8. Hanna Alin (PaPu)
9. Otto Viksten (KorRit)
10. Janne Roslöf (PP)
11. Raija Roslöf (HeTa)
12. Markus Salminen (TuMe)
13. Anna Jansson (HeTa)
14. Lasse Nurmi (KorRit)
15. Minttu Viksten (HeTa)
16. Pia Johansson (HeTa)
17. Heidi Ahlgren (HeTa)
18. Sanna Nordling (HeTa)
19. Riitta Vaissalo (Kaira)
20. Anna Manninen (HeTa)
21. Eva Aitasalo (AT)
22. Kostiainen Susan (HeTa)
23. Rajesh Koppolu (HeTa)
24. Noora Koivula (HeTa)

Mari Nurmi (HeTa)
Rpa: Anne Sjöström (HeTa)

Rasti Yö

3. Marjo-Riitta Kivistö (MeMe)
4. Eero Kivistö (MeMe)
5. Jussi Kiviniemi (TEK)
6. Eetu Harju (TEK)
7. Kalle Harju (TEK) LA
8. Kalle Roitto (TEK) LA
9. Riikka Raaska (TEK) LA
10. Jyri Raaska (TEK) LA
11. Sami Lehtonen (-) LA
12. Nikolai Nerg (Tonik) LA

Jami Lehtonen (TEK)
Jaakko Kiviniemi (TEK)

1. Sofia Engblom (HeTa)
2. Kamilla Sjöblom (HeTa)
3. Meri Malmari (TSK), pe-la
4. Pertti Sahlström (KHP)
5. Hannele Sahlström (KHP)
6. Eelis Vähätalo (KHP)
7. Matti Loimaranta (KHP)

Majoitusryhmän jäsen

Ville Sahlström (KHP)

Majoitusvastaava

1. Elina Männikkö (TET)
2. Arto Kastman (TEK)
3. Anne Lahtonen (HeTa)
4. Rauni Sivula (IVK)
5. Opi Koskela (V-SS)
6. Kari Koski (MuSi)
7. Tapio Jokinen (MuSi)
8. Leena Raukko (MK)
9. Kai Salmi (MuSi)
10. Mari Raiko-Pyysalo (RMP)
11. Jussi Pyysalo (RMP)
12. Päivi Valkonen (TET)
13. Sanna Lainela (-)
14. Jouni Sulavuori (Kaira)

Muonitusryhmän jäsen

Hilkka Näse (Lätkä)

Apulaismuonitusvastaava

Kati Mäkinen (TET)

Muonitusvastaava

Anna-Emilia Koivisto (HeTa)

Apulaiskilpailukeskusvastaava

Inna Kulla (HeTa)

1. Pipsa Kirjavainen (-)

Viestiryhmän jäsen

Kari Vuola (ATP)

Apulaisviestipäällikkö

Mika Vilpo (ATP)

Viestipäällikkö

Nils Grönberg (TEK)

Kuljetuspäällikkö

1. Mari Sandell (Lätkä)
2. Jussi Räisänen (Lätkä)
3. Inkeri Huiskala (NT)
4. Antti Hakanen (KorRit)
5. Heini Kiviranta (NT)

EA-ryhmän jäsen

Helmi-Riitta Toivari (NT)

EA-vastaava

1. Sofia Engblom (HeTa)
2. Viivi Sydänlammi (HeTa)
3. Jere Suomi (IVK)
4. Anna Koivisto (PP)

Järjestyksenvalvoja

1. Paavo Peltola (IVK)
2. Timo Mäkinen (PP)
3. Susanna Laine (IVK)
4. Niko Kotilainen (IVK)
5. Anton Vainio (IVK)
6. Niilo Kemppainen (IVK)
7. Jenna Viherlaakso (IVK)
8. Henrik Ruutu (PP)
9. Johannes Siltanen (PP)
10.Teemu Kivinen (PP)

Huoltoryhmän jäsen

Sanna Lauas (IVK)

Apulaishuoltopäällikkö

Samuli Laine (IVK)

Huolto-/turvallisuuspäällikkö

Kilp. joht.

Kilpailukeskusvastaava

Kilp.ed. Rasmus Weiss (Seaboys)

Pj. Jyrki Tuominen (TuMe)

2. valv. Elina Kotajärvi (MTP, J-SP)

Tuomarineuvosto
1. valv. Antti Afflekt (PP, J-SP)

Muut erityistehtävät

JTMK

1. Laura Kajala (RK)
Kisahartaus
2. Lähtöön opastus / Kastu, toimistotiimi 1 hlö
3. La bussien sisäänheittäjät, tstotiimi 2, huolto 1

Kisavalokuvaaja

1. Mika Kuusisto (KRR)

VIP-tiimin autonkulj.

1. Mari Kousa (PoTu)

VIP-tiimin jäsen

Essi Lindberg (MaTä)

VIP-vastaava

Pauliina Hartzell (HeTa)

Tiedotuspäällikkö

Korkea mäki
Rasti La:
2+10
Su: Pohjola

Materiaalin esikäsittely

1. Maija Ruokonen (ATP)
2. Jaana Putta (ATP)
3. Aapo Laamanen (VaaVa, J-SP)

Laskenta-apulaiset

1. Päivi Pekkala (IVK)
2. Laura Nordgren (TTT)

Sarjalaskentavastaavat

Mika Niinimaa (ATP)

Tulostoimiston päällikkö

Juha Nappu (IVK)

Kilpailunjohtaja

JTMK

PT talvi-SM 2016
Organisaatiokaavio
6.3.2016
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HUOLTAJAPAKETIT

PE-LA

20 e

- Iltapala, pe
- Aamupala, la
- Lämmin ateria, la
- Lattiamajoitus, pe-la
- Uimahalli/saunavuoro, la
- Käsiohjelma
- Kilpailukartta, la
- Huoltajatunnus
- Oikeus vierailla ennakkoon ilmoitetuilla tehtävärasteilla

PE-SU

25 e

- Iltapala, pe & la
- Aamupala, la & su
- Lämmin ateria, la & su
- Lattiamajoitus, pe-la, la-su
- Uimahalli/saunavuoro, 1 kerta, la TAI su
- Käsiohjelma
- Kilpailukartta, la & su
- Huoltajatunnus
- Oikeus vierailla ennakkoon ilmoitetuilla tehtävärasteilla

LA

15 e

- Lämmin ateria, la
- Uimahalli/saunavuoro, la
- Käsiohjelma
- Kilpailukartta, la
- Huoltajatunnus
- Oikeus vierailla ennakkoon ilmoitetuilla tehtävärasteilla

LA-SU

20 e

- Iltapala, la
- Aamupala, su
- Lämmin ateria, la & su
- Lattiamajoitus, la-su
- Uimahalli/saunavuoro, 1 kerta, la TAI su
- Käsiohjelma
- Kilpailukartta, la & su
- Huoltajatunnus
- Oikeus vierailla ennakkoon ilmoitetuilla tehtävärasteilla
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Liite 6.

Partiotaitojen SM-kilpailut
Vestigatio Kalmia
4.-6.3.2016
Turku

Tuomarineuvoston pöytäkirja
1. Kokouksen avaus
1.1. Jyrki Tuominen avasi kokouksen klo 19:52
1.2. Todettiin tuomarineuvoston kokoonpano seuraavaksi:





Puheenjohtaja Jyrki Tuominen, Turun Metsänkävijät, L-SP
Kilpailun johtaja Juha Nappu, Ilpoisten Vuorenkävijät, L-SP
Kilpailijoiden edustaja Rasmus Weiss, Sjöscoutkåren Seaboys, FiSSc
Valvoja Antti Afflekt, Puijon Pojat, J-SP

2. Pöytäkirjan pidon periaatteet
Päätös: Kirjataan selkeät päätökset ja tarkastuspyynnnöistä linjaukset pöytäkirjaan.
3. Kilpailussa noudatettavat määräykset
3.1. Or/Vi sääntömuutoskokeilu
”SARJAJAKO, 7 § 5. mom
Kilpailuvartiona on lippukunnan jäsenistä koottu vartio, jossa on viisi 12 -17-vuotiasta
jäsentä. Kilpailuvartion jäsenten yhteenlaskettu ikä saa olla korkeintaan 73 vuotta.”
3.2. Varustejättö yörastille ja muut varusteita koskevat kysymykset
Päätös: Ennakko-ohjeessa vartiolle on sallittu yöpymis- ja hiihtovarusteiden jättäminen
yörastille, emme valvo jätettävien varusteiden sisältöä sen tarkemmin vaan luotamme, että
vartiot kantavat pakolliset varusteet maaliin saakka. Yösarjoilla kiellettyjä varusteita ovat
ns. minisukset. Digikameroiden käyttö on sallittua kisamuistojen tallentamiseen.
4. Valvojien tulkinnat
Päätös: Valvoja ei ole antanut mitään merkittäviä tulkintoja
5. Muut yleiset huomiot
Päätös: Ruotsinkielisille vartioille annetaan ruotsinkieliset tehtäväkäskyt suomenkielisten
lisäksi. Ainut ruotsinkieliseksi ilmoittatunut vartio on Hynemän, 606, Partio-Unnukka (JSP)
6. Tuomarineuvoston toiminta kilpailun aikana
Päätös: Käsitellään tuomarineuvostolle tuodut asiat mahdollisimman nopeasti tarvittaessa
puhelinneuvottelulla maastossa. Mahdollisia pikatilanteita (hätä- ja turvallisuustilanteet
sekä vahinkojen estäminen) lukuunottamatta tuomarineuvosto puuttuu kilpailun meneillään
oleviin järjestelyihin kilpailunjohtaja Juha Napun, varalla järjestelysihteeri Laura Mäkinen,
kautta.
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Liite 6.

Partiotaitojen SM-kilpailut
Vestigatio Kalmia
4.-6.3.2016
Turku

7. Ratkaisevat tehtävät tasapistetilanteessa
7.1. Or/Vi
1. Prelum Plantarium
2. Animalia Hortensia
3. Quorsum

Tehtävänro: 2
Tehtävänro: 18
Tehtävänro: 16

Rasti: Kaerla
Rasti: Maali
Rasti: Korkea Mäki

Tehtävänumero: 13
Tehtävänumero: 17
Tehtävänumero: 19

Rasti: Yö
Rasti: Mato
Rasti: Maali

Tehtävänumero: 15
Tehtävänumero: 20
Tehtävänumero: 23

Rasti Yö
Rasti Mato
Rasti Maali

7.2. Si/Pu
1. Mantica Botanica
2. Vestigatio Kalmia
3. Animalia Hortensia
7.3. Ru/Ha
1. Mantica Botanica
2. Vestigatio Kalmia
3. Animalia Hortensia

8. Loukkaantuneet ja sairastuneet kilpailijat
Päätös: Tuomarineuvoston jäsen, järjestelytoimikunnan jäsen, kisalääkinnän jäsen tai
rastipäällikkö, kukin yksin, voi todeta kilpailijan loukkaantumisen / sairastumisen
maastossa sekä ohjeistaa vartion jatkamaan (ilman loukkaantunutta/sairastunutta jäsentään)
aiemman statuksensa säilyttäen. Tuomarineuvosto käsittelee asian jälkeenpäin, mikäli sille
esitetään väitteitä asiaan liittyvästä taktikoinnista. Loukkaantuneet kilpailijat voidaan
palauttaa esim. tikkauksesta vielä takaisin kilpailuun, mikäli he itse niin haluavat ja vamma
sen sallii.
9. Tarkastuspyyntömenettely
Päätös: Tarkastuspyyntöjen osalta ”tekniset” pistetarkastukset voidaan tehdä ilman asian
tuomista ensin päätettäväksi. Lomakkeita saatavilla tuomarineuvoston jäseniltä ja
infotiskilltä. Tarkastuspyntölomakkeen voi palauttaa tuomarineuvoston jäsenille sekä
infotiskille.
10. Vastalausemenettely
Päätös: Vastalauseomakkeita saatavilla tuomarineuvoston jäseniltä ja infotiskilltä.
Lomakkeen voi palauttaa tuomarineuvoston jäsenille sekä infotiskille.
(Kokous tauolla perjantai klo 22:00 – lauantai klo 9:00)
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Partiotaitojen SM-kilpailut
Vestigatio Kalmia
4.-6.3.2016
Turku

11. Kilpailun ulkopuoliset vartiot
11.1.
Oranssi
 Naalit 102
 Poiju 105
 PiPa 109
11.2.

syy: vajaalukuinen vartio, kaksi puuttuu
syy: vajaalukuinen vartio, yksi puuttuu
syy: vajaalukuinen vartio, yksi puuttuu

Vihreä
 Norppa 208
 Peikko-vartio 209

11.3.

syy: ylikokoinen vartio, kuusi jäsentä
syy: vajaalukuinen vartio, yksi puuttuu

Punainen





Kiiltosäpsiäinen 403
Ilwes 405
Muskettirotat 406
Siili 407

syy: vajaalukuinen vartio, yksi puuttuu
syy: vajaalukuinen vartio, yksi puuttuu
syy: vajaalukuinen vartio, kolme puuttuu
syy: vajaalukuinen vartio, yksi puutttu

12. Lauantain tapahtumat
12.1.
Kasviprässi/Prelum plantarum Kaikilla sarjoilla / 2
12.1.1. Vartio Vilkun enkelit 206, avasi tehtäväkuoren ennen lähtölaukausta, otti paperit ulos ja
laittoivat takaisin kuoreen. Päätös: ei vaikutusta vartion suoritukseen tehtävässä
12.1.2. Vartiolta Notkea 609 puuttui materiaaleista 2x2 rima, vartio sai materiaalin klo 10:15
Päätös:Vartiolle annettiin 5min lisää suoritusaikaa tehtävään.
12.2.
Ristipisto/Sutura decussata Ha/5 Ru/13
12.2.1. Kahdenlaisia tauluja käytössä, joka aiheuttaa kuvion ”sivussa” olemisen tai, että se on
90 astetta väärin.
Päätös: arvostellaan tehtävä vartioille suosiollisella tavalla
12.3.
Or/Vi keskeyttäneet vartiot
12.3.1. Vartio Kermikkä-vartio 210 yksi jäsen keskeyttänyt telineet-rastille klo 14:00. Päätös:
vartio jatkaa kilpailun loppuun ulkopuolella.
12.4.
Yörasti
12.4.1. Rimamateriaalia on Yörastilla saatavilla ainoastaan toiseen kätevyystehtävään. Vartioille on ilmoitettu, että lisää rimaa tulee jossain vaiheessa. Ensimmäisenä Yörastille saapuneelle vartiolle Haahkat 504 sanottu, että kaikki materiaali on ollut jaossa, jonka jälkeen
materiaalipuute on vasta tajuttu. Vartio on ehtinyt käyttämään Mary Galleyn mastoihin
”ylijäämä” kakkosnelosta.
Päätös: Päätettiin hyvittää vartiota Haahkat 504, vartion kanssa neuvottelun jälkeen, antamalla Mary Galley tehtävän mastojen siisteyspisteistä täydet koska heille ei ollut annettu
mastoihin oikeaa materiaalia.
12.4.2. Aikataulusta runsaasti jäljessä ollut Tuurikurpat 610 suorittaa heti yörastille saapumisen
jälkeen planisfääri ja EA tehtävän joiden suorittamiseen käytetty aika annetaan heille lisää
klo 02:00 palautusaikaan.
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Partiotaitojen SM-kilpailut
Vestigatio Kalmia
4.-6.3.2016
Turku

13. Tulokset: oranssi ja vihreä sarja (Liite 1)

Valvoja hyväksyi oranssin ja vihreän sarjan tulokset klo 20:32, jonka jälkeen tarkastusaika
lyhennettiin vartioiden suostumuksella 10 minuuttiin. Palkinnot jaettiin klo 20:50.
Lisäys klo 22:00 Tarkastuslaskennassa havaittiin vihressä sarjassa syöttövirhe
rastipäällikkön ihmetellessä miksi vartioilla 201 Ilves on tehtävässä 18 1,3 pistettä vaikka
heidän tehtäväaika meni yli 3minuuttia. Päätettiin tehdä asiasta päätös vartion kulemisen
jälkeen.
Lisäys sunnuntai klo 13:00 Vartioita kuultiin rastin tapahtumista. Vartion selvityksen
mukaan rastin järjestelyissä oli mahdollisesti ollut pieniä epäselvyyksiä ja vartioiden
käsittely ei ollut täysin yhdenmukaista. Tästä huolimatta ajanotto tehtävässä oli vartion
vastuulla ja he olivat ainut vartio jolla oli tehtävästä ajan ylitys.
Päätös: Vartiolle annetaan tehtävästä nolla (0) pistettä ja tulosluettelo muutetaan sen
mukaiseksi, jolloin vartion sijoitukseksi tulee viides. Vartio saa pitää alkuperäisestä
hopeasijasta saamansa tavarapalkinnot.
14. Sunnuntain tapahtumat
14.1.
Viri et feminae scientiarum Si/22, Pu/22, Ru/26, Ha/26
Palautuslaatikkoihin näki kuinka paljon niihin on laitettu palautuslappuja eli tehtävä ei ole
tasapuolinen kaikille vartioille
Päätös: Hylätään tehtävä epätasapuolisena. Kaikki vartiot kuitenkin suorittavat tehtävän,
koska tavoiteaikatehtävä on käynnissä.
14.2.

Ovum an gallina Ru/22, Ha/23
Tehtävä on arvostelu tehtäväkäskyn vastaisesti eli vain täysin oikein olleista linnuista on
saanut pisteitä. Tarkoitus on ollut arvostella oikein olleita palapelin palojen määrää.
Tehtävään on siis tullut ainoastaan suorituksia 0, 1, 2 tai 3.
Päätös: Kyseessä on kolmen pisteen tehtävä, joten käytetään 0,5 pisteen arvosteluporrasta,
ei muuteta kuitenkaan tehtävän maksimipisteitä

14.3.

Vartion hylkääminen, punainen sarja
Vartio Myyntimies Jethro 401 jätti väliin vaellusrastin (tehtävärastin) Pohjola ja saapui
suoraan seuraavalle rastille.
Päätös: Vartio todettiin hylätyksi kilpailusta rastin Taidemuseo jälkeen.

14.4.

Vartioiden tuotokset kätevyystehtävissä
Päätos: Vartiot jotka ovat tyytyväisiä tehtäviensä arvosteluun voivat ottaa tuotoksensa
mukaan klo 14:00 alkaen.
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4.-6.3.2016
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14.5.
Tarkastuspyynnöt
14.5.1. Quorsum,
Naalit
304:
Liian
alhaiset
pisteet
omasta
mielestä
Päätös:Vartio käynyt väärillä rasteilla ja saanut siten runsaasti sakkominuutteja -> ei vaikutusta arvosteluun
14.5.2. Vestigatio Kalmia, Naalit 304: Vartio saanut nollat, ihmettelee miksi.
Päätös:Vartion aika mennyt 10 sekuntia yli, hyväksytään suoritus ja pyydetään tulostoimistoa käymään läpi kaikki paperit onko muita vastaavia, mitkä pitää korjata.
14.5.3. Animalia Hortensia, Laten Keltakebab 501: Vartio saanut nollat, ihmettelee miksi.
Päätös:Vartion aika mennyt 10 sekuntia yli, hyväksytään suoritus ja pyydetään tulostoimistoa käymään läpi kaikki paperit onko muita vastaavia, mitkä pitää korjata.
14.5.4. Cubile
Naali
603,
Vartio
saanut
nollat
ihmettelee
miksi
Päätös: Vartio ei ollut kutsunut rastimiestä arvostelemaan tehtävää, kuten tehtäväkäskyssä
käskettiin.

15. Tulokset: sininen, punainen, ruskea ja harmaa sarja (Liite 2)
Valvoja hyväksyi sinisen, punaisen, ruskean ja harmaan sarjan tulokset klo 15:27, jonka
jälkeen tarkastusaika lyhennettiin vartioiden suostumuksella 15 minuuttiin. Palkinnot
jaettiin klo 15:45
(Tuomarineuvosto lopetti kisapaikalla toiminnan sunnuntaina klo 16:20).
16. Tulosten toimittaminen vartioille ja vastalauseaika
Tulokset on toimitettu vartioille sähköpostitse 8.3.2016, jolloin viikon vastalauseaika on
katsottu alkaneeksi.
Päätös: Vastalauseajan puitteissa 16.3 mennessä tullut yhtään vastalausetta, joten kilpailun
tulokset voidaan julistaa lopullisiksi.

X

X

Jyrki Tuominen
Puheenjohtaja
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Liite 7.

Vestigatio Kalmia
Kilpailijapalautteet
1 = Erittäin huono, 5 = Erittäin hyvä
Kilpailun Facebook sivu
Vaihtoehto 1
Vaihtoehto 2
0
2
Kilpailun ennakkomainonta
Vaihtoehto 1
Vaihtoehto 2
0
3
Kilpailun verkkosivut
Vaihtoehto 1
Vaihtoehto 2
0
1
Ennakko- ja kilpailuohje
Vaihtoehto 1
Vaihtoehto 2
0
1
Tehtäväluettelo
Vaihtoehto 1
Vaihtoehto 2
2
8
Opasteet ja ajo-ohjeet
Vaihtoehto 1
Vaihtoehto 2
2
6
Kilpailukeskus
Vaihtoehto 1
Vaihtoehto 2
3
11
Avajaiset

Vaihtoehto 3
11

Vaihtoehto 4
13

Vaihtoehto 5
17

Keskiarvo
4,05

Vaihtoehto 3
4

Vaihtoehto 4
17

Vaihtoehto 5
20

Keskiarvo
4,23

Vaihtoehto 3
9

Vaihtoehto 4
16

Vaihtoehto 5
18

Keskiarvo
4,16

Vaihtoehto 3
4

Vaihtoehto 4
15

Vaihtoehto 5
24

Keskiarvo
4,41

Vaihtoehto 3
9

Vaihtoehto 4
16

Vaihtoehto 5
9

Keskiarvo
3,50

Vaihtoehto 3
14

Vaihtoehto 4
11

Vaihtoehto 5
10

Keskiarvo
3,49

Vaihtoehto 3
11

Vaihtoehto 4
14

Vaihtoehto 5
5

Keskiarvo
3,16

Vaihtoehto 1
Vaihtoehto 2
2
1
Reitti ja maasto, lauantai
Vaihtoehto 1
Vaihtoehto 2
5
7
Reitti ja maasto, sunnuntai
Vaihtoehto 1
Vaihtoehto 2
2
5
Ei vastanneet
Lämmin ruoka
Vaihtoehto 1
Vaihtoehto 2
5
11
Kilpailukartta
Vaihtoehto 1
Vaihtoehto 2
1
2
Ensiapujärjestelyt
Vaihtoehto 1
Vaihtoehto 2
1
2
Yhteiskuljetusmahdollisuus
Vaihtoehto 1
Vaihtoehto 2
2
0
Huolto

Vaihtoehto 3
19

Vaihtoehto 4
14

Vaihtoehto 5
8

Keskiarvo
3,57

Vaihtoehto 3
9

Vaihtoehto 4
18

Vaihtoehto 5
5

Keskiarvo
3,25

Vaihtoehto 3
5

Vaihtoehto 4
16

Vaihtoehto 5
11

Keskiarvo
3,74

Vaihtoehto 3
8

Vaihtoehto 4
13

Vaihtoehto 5
6

Keskiarvo
3,09

Vaihtoehto 3
6

Vaihtoehto 4
13

Vaihtoehto 5
22

Keskiarvo
4,20

Vaihtoehto 3
8

Vaihtoehto 4
16

Vaihtoehto 5
10

Keskiarvo
3,86

Vaihtoehto 3
13

Vaihtoehto 4
12

Vaihtoehto 5
9

Keskiarvo
3,72

Vaihtoehto 1
1
Majoitus

Vaihtoehto 2
0

Vaihtoehto 3
9

Vaihtoehto 4
21

Vaihtoehto 5
5

Keskiarvo
3,81

Vaihtoehto 1
0
Tuloslaskenta

Vaihtoehto 2
3

Vaihtoehto 3
10

Vaihtoehto 4
16

Vaihtoehto 5
3

Keskiarvo
3,59
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Vaihtoehto 1
Vaihtoehto 2
3
5
Juomaveden täyttöpisteet
Vaihtoehto 1
Vaihtoehto 2
5
5
Yleisjärjestelyt
Vaihtoehto 1
Vaihtoehto 2
1
2
Ei vastanneet
Rastien toiminta

Vaihtoehto 3
4

Vaihtoehto 4
16

Vaihtoehto 5
14

Keskiarvo
3,79

Vaihtoehto 3
12

Vaihtoehto 4
16

Vaihtoehto 5
5

Keskiarvo
3,26

Vaihtoehto 3
11

Vaihtoehto 4
17

Vaihtoehto 5
9

Keskiarvo
3,78

Vaihtoehto 1
0
Ei vastanneet
Yörasti

Vaihtoehto 3
5

Vaihtoehto 4
23

Vaihtoehto 5
9

Keskiarvo
4,05

Vaihtoehto 1
Vaihtoehto 2
Vaihtoehto 3
0
3
6
Tehtävä: Remedia et medicamenta

Vaihtoehto 4
14

Vaihtoehto 5
10

Keskiarvo
3,94

Vaihtoehto 1
Vaihtoehto 2
1
6
Tehtävä: Acidus an basicus?

Vaihtoehto 3
14

Vaihtoehto 4
10

Vaihtoehto 5
5

Keskiarvo
3,33

Vaihtoehto 1
Vaihtoehto 2
2
1
Tehtävä: Systema periodicum

Vaihtoehto 3
15

Vaihtoehto 4
7

Vaihtoehto 5
12

Keskiarvo
3,70

Vaihtoehto 1
Vaihtoehto 2
1
3
Tehtävä: Animalia hortensia

Vaihtoehto 3
11

Vaihtoehto 4
13

Vaihtoehto 5
9

Keskiarvo
3,70

Vaihtoehto 1
Vaihtoehto 2
1
2
Tehtävä: Planetae

Vaihtoehto 3
11

Vaihtoehto 4
8

Vaihtoehto 5
14

Keskiarvo
3,89

Vaihtoehto 1
Vaihtoehto 2
Vaihtoehto 3
1
6
11
Tehtävä: Viri et feminae scientiarum periti

Vaihtoehto 4
14

Vaihtoehto 5
6

Keskiarvo
3,47

Vaihtoehto 1
Vaihtoehto 2
Vaihtoehto 3
2
7
11
Tehtävä: Vestigatio Kalmia (Si/Pu, Ru/Ha)

Vaihtoehto 4
9

Vaihtoehto 5
6

Keskiarvo
3,29

Vaihtoehto 1
Vaihtoehto 2
Vaihtoehto 3
3
0
7
Tehtävä: Planisphaerium (Ru/Ha)

Vaihtoehto 4
9

Vaihtoehto 5
13

Keskiarvo
3,91

Vaihtoehto 1
Vaihtoehto 2
2
3
Tehtävä: Prelum plantarum

Vaihtoehto 3
7

Vaihtoehto 4
8

Vaihtoehto 5
8

Keskiarvo
3,61

Vaihtoehto 1
Vaihtoehto 2
1
1
Tehtävä: Mary Galley

Vaihtoehto 3
12

Vaihtoehto 4
16

Vaihtoehto 5
4

Keskiarvo
3,62

Vaihtoehto 1
Vaihtoehto 2
Vaihtoehto 3
3
4
11
Tehtävä: Mantica botanica (Si/Pu, Ru/Ha)

Vaihtoehto 4
9

Vaihtoehto 5
10

Keskiarvo
3,51

Vaihtoehto 1
Vaihtoehto 2
Vaihtoehto 3
2
1
9
Tehtävä: Sutura decussata (Ru/Ha)

Vaihtoehto 4
13

Vaihtoehto 5
7

Keskiarvo
3,69

Vaihtoehto 1
Vaihtoehto 2
1
1
Tehtävä: Quorsum?

Vaihtoehto 3
5

Vaihtoehto 4
7

Vaihtoehto 5
10

Keskiarvo
4,00

Vaihtoehto 3

Vaihtoehto 4

Vaihtoehto 5

Keskiarvo

Vaihtoehto 1

Vaihtoehto 2
1

Vaihtoehto 2
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Liite 7.

Liite 7.
5
1
Tehtävä: Horologium I

7

11

11

3,63

Vaihtoehto 1
Vaihtoehto 2
Vaihtoehto 3
4
10
9
Tehtävä: Horologium II (Si/Pu, Ru/Ha)

Vaihtoehto 4
7

Vaihtoehto 5
4

Keskiarvo
2,91

Vaihtoehto 1
Vaihtoehto 2
Vaihtoehto 3
3
8
9
Tehtävä: Mappa vetus (Si/Pu, Ru/Ha)

Vaihtoehto 4
8

Vaihtoehto 5
4

Keskiarvo
3,06

Vaihtoehto 1
Vaihtoehto 2
4
3
Tehtävä: Mappa alba (Ru/Ha)

Vaihtoehto 3
9

Vaihtoehto 4
8

Vaihtoehto 5
7

Keskiarvo
3,35

Vaihtoehto 1
Vaihtoehto 2
Vaihtoehto 3
4
2
5
Tehtävä: Experimentum Kalmium

Vaihtoehto 4
7

Vaihtoehto 5
8

Keskiarvo
3,50

Vaihtoehto 1
Vaihtoehto 2
1
4
Tehtävä: Boni mores

Vaihtoehto 3
12

Vaihtoehto 4
6

Vaihtoehto 5
9

Keskiarvo
3,56

Vaihtoehto 1
Vaihtoehto 2
2
6
Tehtävä: Auxilium primum

Vaihtoehto 3
12

Vaihtoehto 4
5

Vaihtoehto 5
7

Keskiarvo
3,28

Vaihtoehto 1
Vaihtoehto 2
1
1
Tehtävä: Aenigma valetudinis

Vaihtoehto 3
12

Vaihtoehto 4
9

Vaihtoehto 5
9

Keskiarvo
3,75

Vaihtoehto 1
Vaihtoehto 2
2
2
Tehtävä: Sorbotium Kalmi

Vaihtoehto 3
12

Vaihtoehto 4
6

Vaihtoehto 5
7

Keskiarvo
3,48

Vaihtoehto 1
Vaihtoehto 2
Vaihtoehto 3
Vaihtoehto 4
1
0
11
15
Tehtävä: Spira pistoria in aqua cocta (Si/Pu, Ru/Ha)

Vaihtoehto 5
6

Keskiarvo
3,76

Vaihtoehto 1
Vaihtoehto 2
1
1
Tehtävä: Cubile (Si/Pu, Ru/Ha)

Vaihtoehto 3
4

Vaihtoehto 4
18

Vaihtoehto 5
6

Keskiarvo
3,90

Vaihtoehto 1
Vaihtoehto 2
2
2
Tehtävä: Incendium Aboence

Vaihtoehto 3
12

Vaihtoehto 4
8

Vaihtoehto 5
4

Keskiarvo
3,36

Vaihtoehto 1
Vaihtoehto 2
3
2
Tehtävä: Proverbia latina

Vaihtoehto 3
12

Vaihtoehto 4
9

Vaihtoehto 5
7

Keskiarvo
3,45

Vaihtoehto 1
Vaihtoehto 2
Vaihtoehto 3
0
1
11
Tehtävä: Ovum an gallina? (Ru/Ha)

Vaihtoehto 4
15

Vaihtoehto 5
6

Keskiarvo
3,79

Vaihtoehto 1
Vaihtoehto 2
Vaihtoehto 3
0
3
13
Tehtävä: Didelphis virginiana (Or/Vi, Ru/Ha)

Vaihtoehto 4
5

Vaihtoehto 5
4

Keskiarvo
3,40

Vaihtoehto 1
1
Kisatunnelma

Vaihtoehto 2
1

Vaihtoehto 3
5

Vaihtoehto 4
12

Vaihtoehto 5
7

Keskiarvo
3,88

Vaihtoehto 1
Vaihtoehto 2
0
3
Yleisarvosana kilpailusta

Vaihtoehto 3
4

Vaihtoehto 4
14

Vaihtoehto 5
17

Keskiarvo
4,18

Vaihtoehto 3
6

Vaihtoehto 4
16

Vaihtoehto 5
13

Keskiarvo
4,14

Vaihtoehto 1
0

Vaihtoehto 2
1
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Liite 8.
Vestigatio Kalmia 2016
Tilinpäätös 23.4.2016

Osallistujamäärät:

TULOT

kpl

Osallistumismaksut, OR
Osallistumismaksut, VI
Osallistumismaksut, SI
Osallistumismaksut, PU
Osallistumismaksut, RU
Osallistumismaksut, HA
Jälki-ilmomaksut ORVI
Jälki-ilmomaksut SIPURUHA
Huoltajapaketti, pe-su
Huoltajapaketti, la
Aamupala, la
Aamupala, su
Iltapala, pe
Iltapala, la
Retkiluistimet

9
14
7
13
11
17
2
1
2
1
85
24
52
34

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

á

70,00 =
70,00
90,00
90,00
90,00
90,00
105,00
135,00
25,00
15,00
5,00
5,00
3,00
3,00

TULOT YHTEENSÄ:

630,00
980,00
630,00
1170,00
990,00
1530,00
210,00
135,00
50,00
15,00
425,00
120,00
156,00
102,00
1025,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

OR
VI
RU
HA
Yht:

9
14
11
17
71

Järjestäjiä

8168,00 €

MENOT

Toteutuma

Kilpailukeskus ym.
Koulun vuokra (piha + WC:t)
Yörastipaikan vuokra
Uimahalli, ORVI
Uimahalli, SIPURUHA + huoltajat

1
1
64
75

x
x
x
x

157,28
390,00
1,50
3,75

157,28
390,00
96,00
281,25

157,28
390,00
96,00
281,25

Tehtävät
Tehtävämateriaalit, SIPURUHA
Retkiluistimet

49 x
15 x

20,64
89,00

1011,36
1335,00

1126,68 €
1360,70 €

1 x
1 x

122,38
150,00

122,38
150,00

122,38 €
16,45 €

Radat & kartat
Karttalisenssit

142 x

1,50

211,20

193,60 €

Markkinointi
www/hosting-palvelut
Kangasmerkit
Muut markkinointikulut

1 x
700 x
1 x

62,00
0,39
300,00

62,00
283,95
300,00

62,00 €
283,95 €
234,78 €

1 x
1 x

187,47
0,00

187,47
0,00

187,47 €
1476,85 €

1 x

100,00

1 x

752,00

100,00
107,18
752,00

94,13 €
107,18 €
756,00 €

1 x

102,150

102,15

190,47 €
102,15 €

18 x

45,00

756,75

839,87 €

Koulutus & yleishallinto
RP & RM-kurssit
Kokouskulut

Muonitus
Koekisojen muonitus
Kilpailuviikonlopun muonitus
Huolto
Huollon polttoainekulut
Nestekaasu
Vartioiden bussikuljetukset, SIPURUHA
Monistuskulut
Tehtäväkäskyt, arvostelulomakkeet ym.
Tavoiteaikakortit ym., vedenkestävä paperi
Palkinnot
Tavarapalkinnot
Muut kulut
Muut kulut
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€
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MENOT YHTEENSÄ:

8137,79 €

Ylijäämä

30,21 €

Liite 9.

Vestigatio Kalmia -kilpailujärjestäjien osallistuminen muihin PT-kisoihin kisaprojektin aikana
PVM
8.-9.3.14
8.-9.3.14
8.-9.3.14
8.-9.3.14
8.-9.3.14
6.-7.9.14
6.-7.9.14
6.-7.9.14
6.-7.9.14
6.-7.9.14
6.-7.9.14
6.-7.9.14
4.-5.10.14
4.-5.10.14
4.-5.10.14
7.2.15
7.2.15
7.2.15
7.2.15
7.2.15
7.2.15
14.-15.3.15
14.-15.3.15
14.-15.3.15
14.-15.3.15
25.4.2015
12.-13.9.15
12.-13.9.15
12.-13.9.15
12.-13.9.15
12.-13.9.15
12.-13.9.15
12.-13.9.15
12.-13.9.15
3.-4.10.15
3.-4.10.15
3.-4.10.15
3.-4.10.15
6.2.16
6.2.16
6.2.16
6.2.16
6.2.16
6.2.16
6.2.16
6.2.16

Kilpailu

Paikka

Kilpailuvartio

PolarPop
PolarPop
PolarPop
PolarPop
PolarPop
Tuplanolla
Tuplanolla
Tuplanolla
Tuplanolla
Tuplanolla
Tuplanolla
Tuplanolla
Raulin Riimit
Raulin Riimit
Raulin Riimit
Mettäsä
Mettäsä
Mettäsä
Mettäsä
Mettäsä
Mettäsä
Louhi
Louhi
Louhi
Louhi
Polon Rundi
Alkulähde
Alkulähde
Alkulähde
Alkulähde
Alkulähde
Alkulähde
Alkulähde
Alkulähde
Matka M.Y.
Matka M.Y.
Matka M.Y.
Matka M.Y.
Leimahdus
Leimahdus
Leimahdus
Leimahdus
Leimahdus
Leimahdus
Leimahdus
Leimahdus

H:linna
Vestigatio Kalmia 2016
H:linna
Vestigatio Kalmia 2016 II
H:linna
Vestigatio Kalmia 2016
H:linna
Vestigatio Kalmia 2016
H:linna
(kilp. edustaja TN:ssa)
Turku
Antiplotteri
Turku
Vestigatio Kalmia 2016
Turku
Taustasäteily
Turku
Supernova
Turku
Atomix
Turku
Brotonix
Turku
Barracuda
Salo
Vestigatio Kalmia
Salo
(kisahuoltaja, markkinointi)
Salo
Team-K
Loimaa
Taustasäteily
Loimaa
Supernova
Loimaa
Vestigatio Kalmia 2016 1
Loimaa
Vestigatio Kalmia 2016 2
Loimaa
Vestigatio Kalmia 2016 3
Loimaa
Vestigatio Kalmia 2016 4
Hyvinkää Taustasäteily
Hyvinkää Vestigatio Kalmia 2016
Hyvinkää (kisahuoltaja & markkinointi)
Hyvinkää (piirihuoltaja)
Noormarkku(kisaturisti, markkinointi)
Turku
Markku!
Turku
Supernova
Turku
Vestigatio Kalmia 2016 1
Turku
Vestigatio Kalmia 2016 2
Turku
Vestigatio Kalmia 2016 3
Turku
Vestigatio Kalmia 2016 4
Turku
Barracuda
Turku
Tuomiokirkkopuiston pojat
Varkaus
Vestigatio Kalmia 2016
Varkaus
Vestigatio Kalmia 2016
Varkaus
Varkaus
Team-K
Paimio
Kisajaosto 2000
Paimio
Supernova
Paimio
Vestigatio Kalmia 2016 1
Paimio
Vestigatio Kalmia 2016 2
Paimio
Vestigatio Kalmia 2016 3
Paimio
Vestigatio Kalmia 2016 4
Paimio
Vestigatio Kalmia 2016 5
Paimio
Vestigatio Kalmia 2016 6

Lpk

Sarja Vartiossa olleet kisajärjestäjät

IVK
TTT
HeTa
IVK

SI
RU
RU
HA

TTT
NT
TTT
TTT
IVK
IVK
NaSi
IVK
IVK
TuMe
TTT
TTT
IVK
IVK
IVK
IVK
TTT
IVK

RU
RU
RU
RU
HA
HA
HA
HA
HA
HA
RU
RU
VI
VI
HA
HA
RU
HA

KHP
TTT
HeTa
IVK
TTT
IVK
NaSi
TSK
IVK
TTT
LiPi
TuMe

HA
RU
LI
LI
RU
HA
HA
HA
HA
RU
RU
HA
RU
RU
VI
PU
RU
RU
HA
HA

TTT
IVK
IVK
TTT
Lätkä
IVK
IVK

Tuulevi Hyvärinen
Katja Auvinen, Laura Salminen, Emma Luukkonen
Anna Leisvuori, Eveliina Tomberg, Pauliina Hartzell
Juha Nappu, Samuli Laine
Laura Mäkinen
Rosa Hjort
Anna Leisvuori, Laura Salminen, Eveliina Tomberg
Katja Auvinen, Emma Luukkonen, Susanna Iso-Lauri
Sanna Laaksonen, Edita Valenius, Ella Laurila
Juha Nappu
Samuli Laine, Jere Suomi
Jukka Lehtonen
Juha Nappu, Eveliina Tomberg
Laura Mäkinen
Mikko Knuuti
Katja Auvinen, Emma Luukkonen, Laura Nordgren
Sanna Laaksonen, Edita Valenius, Rosa Hjort

1
3
3
2
1
1
3
3
3
1
2
1
2
2
1
3
3

Samuli Laine, Jenna Viherlaakso
Juha Nappu
Katja Auvinen, Julia Ajanko, Eveliina Tomberg
Juha Nappu
Laura Mäkinen, Pauliina Hartzell
Samuli Laine
Juha Nappu
Mikko Järvinen
Sanna Laaksonen, Edita Valenius, Ella Laurila
Sarita Murtojärvi, Pauliina Hartzell
Samuli Laine, Susanna Laine, Jenna Viherlaakso
Katja Auvinen, Mirja Ajanko, Emma Luukkonen
Juha Nappu
Jukka Lehtonen
Eveliina Tomberg
Juha Nappu
Katja Auvinen, Ella Laurila, Emma Luukkonen
Sanna Simpanen
Mikko Knuuti
Inkeri Huiskala
Sanna Laaksonen, Edita Valenius, Ella Laurila

2
1
3
1
2
1
1
1
3
2
3
3
1
1
1
1
3
1
1
1
3

Katja Auvinen, Mirja Ajanko, Laura Nordgren
Laura Salminen, Eveliina Tomberg, Pauliina Hartzell
Samuli Laine, Susanna Laine, Jenna Viherlaakso
Juha Nappu, Jere Suomi

3
3
3
2

Yksittäisiä osallistumisia yhteensä:
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lkm

82

Liite 10.

Vestigatio Kalmia 2016
Ensiaputilastot

Pääensiapu hoiti 15 kirjattua potilasta, näistä 4 kilpailukeskuksessa lauantaina, 7 yörastilla ja 4 kilpailukeskuksessa sunnuntaina.
Kilpailijoita potilaista oli 13 ja rastimiehiä 2.
Kilpailijoista 6 oli haavaa, 7 muita (nivustyrä, lonkkaruhje, vanha polvivamma, selkäkipu, kylmyyden
aiheuttama ahdistus, ohimoruhje, rakko jalassa).
Kilpailijoista 4 keskeytti (ommeltava haava, nivustyrä, lonkkaruhje, polvi), 9 jatkoi kisaa.
Vain yksi potilas jouduttiin lähettämään eteenpäin päivystykseen sormen syvän haavan takia ommeltavaksi. Hänet oli erinomaisesti sitonut rastimies, ea-tiimiläistä ei ollut paikalla.
Molemmat rastimiehet tulivat vasta sunnuntaina kisan jälkeen (paleltuma, silmätulehdus).
Näiden kirjattujen potilaiden lisäksi maastoensiapu poisti yhden tikun, laittoi ainakin yhden laastarin
ja antoi yhden särkylääkkeen. Pääensiapu antoi yhden allergialääkkeen kirjaamatta.
Erilaisia palvelutapahtumia, kuten Turun terveydenhuollon potilastietojärjestelmä haluaa asiaa kutsua, oli siis ainakin 19 kpl.
Ensiapuhenkilökuntaa oli 6 henkeä, riitti oikein hyvin.
Helmi-Riitta Toivari
EA-vastaava
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Tulospalvelu

0vartio 1

0vartio 2

Rasti

Viesti
xxx xxx xxxx
Viesti ja tulospalvelu

Vapepa-tutka

Huolto

Huolto 3: xxx xxx xxxx

Huolto 2: xxx xxx xxxx

Huolto 1: xxx xxx xxxx

Turvallisuus

Ensiapu 2: xxx xxx xxxx
Viesti

Ensiapu 1: xxx xxx xxxx

Tuomarineuvosto
xxx xxx xxxx (Nappu)

Bussi 1 Bussi 2 Bussi 3

28.2.2016 / 1.1

Viestikaavio
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Turvallisuusluokka: SALAINEN

Rastipäällikköohje
Vestigatio Kalmia, partiotaitojen suomenmestaruuskilpailut 5.–6.3.2016
Tiede- ja historiateeman ympärille kietoutuvan, kaksipäiväisen talvikilpailun järjestävät Kaakkois-Turun alueen yhdeksän lippukuntaa:
Auran Tähti Pojat, Henrikin Tapulitytöt, Ilpoisten Vuorenkävijät, Kupittaan Henrikinpojat, Lätynkääntäjät, Puhurin Pojat, Turun Eränkävijät, Toivon Erätytöt ja Turun Tähti-Tytöt. Suomenmestaruuksia ratkomaan odotetaan noin neljääsataa toimeliasta nuorta ja aikuista
ympäri valtakuntaa ja järjestelytehtävistä huolehtii yli kaksisataa vapaaehtoista.
Partiotaitokisoissa kokoontuu reippauden eliitti! Kiitos, että olet ottanut vastaan rastipäällikön tehtävän talvi-SM-kilpailuissa Vestigatio
Kalmiassa 5.–6.3.2016. Rastipäällikkö vastaa kisoissa rastin sujuvuudesta ja toimivuudesta. Tämä rastipäällikköohje antaa neuvoja tehtäväsi hoitamiseen sekä varsinaisissa kisoissa että sitä edeltävissä koekisoissa. Koekisat järjestetään lauantaina 28.2.2015 Kunstenniemessä, Ristniemen maastossa. Muistathan, että kaikki saamasi tieto on salaista, joten hys hys!
Olemme arvioineet useamman edellisen kisan osallistujamäärän perusteella kilpailullemme osallistujatavoitteen. Osallistujatavoitteita
saatetaan vielä tarkistaa maaliskuussa 2015 talvi-SM-kisa Louhen jälkeen. Kisoissa kaikki sarjat eivät käy kaikilla rasteilla. Rastin toiminta
tulee suunnitella sarjakohtaisten osallistujatavoitteiden mukaisesti:
Oranssi ja vihreä sarja,
jossa on viisi 12–15-vuotiasta, joiden yhteenlaskettu ikä on korkeintaan 73 vuotta.
Oranssin sarjan vartioita odotetaan 20 kpl ja vihreän sarjan vartioita 15 kpl.
Sininen ja punainen sarja,
jossa on neljä 14–18-vuotiasta, joiden yhteenlaskettu ikä on korkeintaan 68 vuotta.
Sinisen sarjan vartioita odotetaan 10 kpl ja punaisen 12 kpl.
Ruskea ja harmaa sarja,
jossa on kolme yli 18-vuotiasta, yläikärajaa ei ole.
Molempia sarjoja odotetaan saapuvaksi 20 kpl.
Yhteensä odotamme 97 innokasta kisavartiota saapuvaksi!

Mitä tapahtuu ennen kilpailua?
Rastihenkilöstön rekrytointi
Rastipäällikön/apulaisrastipäällikön toivotaan ensisijaisesti itse rekrytoivan rastilleen riittävän määrän rastimiehiä omista partiotutuistaan.
Rastimiesten ei tarvitse olla vastuulippukunnista, myös EVP:t (ei-vielä-partiolaiset) ovat sallittuja. Sitä mukaa, kun rastimiehiä löytyy, heitä
pitää pyytää ilmoittamaan itsensä mukaan osoitteessa rekry.ptkis.at. Kilpailun ajan tasalla oleva henkilöstöluettelo löytyy Parttaalista,
sieltä voi tarkistaa, ketkä on jo rekrytoitu mukaan. Mikäli rastipäälliköt eivät löydä riittävästi rastihenkilöitä omasta lippukunnastaan tai
omista tutuistaan, jakaa järjestelytoimikunta (JTMK) vapaana olevat muut rastimiehet rasteille kunkin rastin tarpeen mukaan. Rastihenkilöstön määrä tulisi ylimitoittaa 1–2 henkilön verran todelliseen minimitarpeeseen nähden, jolloin selvitään helpommin esim. äkillisistä
sairastapauksista.
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Rekrytointiaikataulu
27.2.2015 mennessä
31.10.2015 mennessä
30.11.2015 mennessä
31.12.2015 mennessä

Rastipäälliköt värvänneet keskeiset rastihenkilöt, mm. 28.2.2015 koekisat huomioiden
Rastipäälliköt värvänneet kaikki omat tuttunsa.
JTMK jakaa loput vapaana olevat rastimiehet rasteille huomioiden rastien toimintasuunnitelmissa olevat
henkilöstötarpeet.
Koko järjestelyhenkilöstö täydessä vahvuudessa.

Henkilöstöä valittaessa on mietittävä kullekin rastihenkilölle tämän kisakokemusta ja toimintavalmiuksia vastaava tehtävä.

Rastihenkilöiden koulutus
Rastihenkilö on kisan aikana avainhenkilö ja sen vuoksi rastihenkilöiden kouluttaminen on tärkeää! Rastipäällikkö vastaa oman rastihenkilöstönsä rastikohtaisesta koulutuksesta. Rastipäällikön on oltava henkilökuntansa organisaattori ja ehdoton auktoriteetti kisan aikana.
Rastipäällikön on huolehdittava, että oma rastihenkilöstö tietää mm. seuraavat rastikohtaiset asiat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rastin sijoittelu ja toiminta
Oman rastin tehtävät yksityiskohtaisesti
Rastilla olevien tehtävien käskyt ja muut vartiolle jaettavat paperit
Mitkä paperit jaetaan vartiolle ja mitkä rastimiehet täyttävät
Mitä tehtävässä arvostellaan ja miten arvostelu kirjataan
Mistä ajanotto tehtävässä alkaa ja mihin se päättyy
Millä tarkkuudella ajanotto suoritetaan
Kuka vastaa aikarajoista (rastihenkilöt vai vartio)
Rastin aikataulu
Omat tehtävät kisassa
Tarvikkeiden pakkaus
Rastin materiaali
Rastipöytäkirjojen täyttö

JTMK järjestää rastihenkilöstölle ennen kisaa myös yleisen rastihenkilökoulutuksen. Koulutuksessa käydään läpi kaikkia rastihenkilöitä
yhteisesti koskevia asioita.

Hankinnat ja talous
Koekisojen 28.2.2015 tehtävämateriaalit hankkii tehtäväryhmä. Varsinaisissa kisoissa jokaisen rastipäällikön tulee sopia erikseen tehtäväpäällikön tai sarjajohtajien kanssa, mitkä rastimateriaaleista rastipäällikkö hankki itse ja mitkä hankinnat hoitaa tehtäväryhmä.
Suunnistustehtävien osalta tehtävämateriaalihankinnoista sovitaan ratamestarin kanssa. Kustannuksia aiheuttavat hankinnat pitää aina
hyväksyttää tehtäväpäälliköllä, joka hyväksyttää hankinnan tarvittaessa kilpailunjohtajalla. Huollolta tilattavat, muut kuin varsinaiset
tehtävämateriaalit, tilataan huoltopäällikkö Samuli Laineelta 31.10.2015 mennessä. Listan teossa kannattaa olla huolellinen. Sen sijaan,
että kirjottaisi listaan vain ”kaksi metriä puutavaraa”, on syytä eritellä tarpeet tarkkaan: tarvitaanko lankkua vai pattinkia, minkä kokoista
ja kuinka paljon. Listaa tehdessäsi ota tarvittaessa yhteyttä oman tehtäväryhmäsi vastuuhenkilöön, jonka tiedot löydät tämän rastipäällikköohjeen lopusta.
Kilpailun budjetista ei korvata rastihenkilöstön mahdollisia matkakustannuksia. Kannattaa siksi pyrkiä tekemään matkat kimppakyydeillä.

Tietoturva
Kaikki kilpailuun liittyvä materiaali tulee saattaa ainoastaan niiden henkilöiden tietoon, jotka kyseistä tietoa kilpailun järjestelyihin liittyen
tarvitsevat ja ainoastaan siinä minimilaajuudessa, joka on tarpeen kyseisen henkilön toimenkuvaa ajatellen. Salaisen materiaalin käsittely,
levitys ja ylläpito Suomen ulkopuolella sijaitsevissa ilmaispalveluissa on kielletty (esim. Facebook, Google +, Microsoft OneDrive, Dropbox,
Whatsapp, Instagram, Foursquare, Sports-Tracker jne.). Mikäli henkilöllä ei ole käytettävissä tietoturvan kannalta luotettavaa kotimaista
sähköpostipalvelua, on yllä mainitusta poiketen kuitenkin esim. gmailin käyttö kilpailun sisäisessä sähköpostiliikenteessä sallittua.
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Sähköinen kehitysympäristö
Kilpailun sähköisenä kehitysympäristönä toimii Parttaali osoitteessa parttaali.ptkis.at. Parttaalista löytyy jatkossa kaikki kilpailun suunnitteluun liittyvät tarpeelliset dokumentit. Parttaalissa on myös keskustelupalsta järjestäjien omaan käyttöön. Keskustelupalstalla voi
esim. vapaasti esittää sellaisia kysymyksiä, joiden ajatellaan hyödyttävän myös muita rastipäälliköitä. Rastipäälliköt saavat Parttaaliin
henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. Käyttäjätunnuksia ei saa luovuttaa eteenpäin omalle rastihenkilöstölle. Parttaali on rastihenkilöstön
osalta tarkoitettu vain rastipäälliköiden ja apulaisrastipäälliköiden käyttöön.

Verkkosivut
Kilpailun verkkosivut ovat osoitteessa vestigatiokalmia.ptkis.at. Vaikka sivut on suunnattu ensisijaisesti kilpailijoille ja huoltajille, kannattaa myös rastipäällikköiden säännöllisesti seurata sivuja.

Sosiaalinen media
Kilpailun omat Facebook-sivut julkaistaan talvella 2015. Niiden rastipäälliköiden, jotka ovat Facebookissa, toivotaan liittyvän sivun tykkääjiin. Myös kilpailun tulevista Facebook-päivityksistä saa tykätä ahkerasti, se edesauttaa kilpailun markkinointia. Kilpailun Facebook-päivityksiä kommentoidessa pitää olla erityisen tarkkana, ettei omassa kommentissaan viittaa mihinkään salaiseen tietoon. Kilpailulle perustetaan myös oma Twitter-tili ja mahdollisesti Instagram-tili.
Kilpailun virallinen hashtag on #vestigatiokalmia, jota jokainen voi käyttää myös omissa kisaan liittyvissä julkisissa some-päivityksissään.

Kun maaliskuu 2016 lähestyy…
Rastipäällikön tehtävät
•
•
•
•
•
•
•

Rastihenkilöstön hankkiminen yhteistyössä muun kisaorganisaation kanssa.
Rastilla tarvittavan tehtävämateriaalin valmistelu sovitun mukaisesti.
Rastihenkilöiden perehdyttäminen tehtävään ja sen arvosteluun sekä rastiin liittyvään materiaaliin.
Rastihenkilöstön kouluttaminen ja informointi ennen kisaa sekä kisan aikana.
Rastin toiminnan suunnittelu ja rastin pystyttämisestä maastoon.
Rastin toiminnan ja rastihenkilöstön johtaminen
Valmistelut ennen rastille lähtöä, rastilla ja rastin purkaminen.

Kilpailukeskus
Kilpailujen kisakeskuksena toimii Pallivahan kirkko. Rastipäälliköille tarkoitettu kisakeskus toimii kirkon alakerrassa. Osoite on
Paltankatu 2, 20360 Turku. Ruokaa saa kisakeskuksen yläkerrasta tai ulkoa soppatykistä. Kilpailukeskuksen pysäköiminen tapahtuu
kadun varteen tai vaihtoehtoisesti koulun alapihan parkkipaikalle. Kirkon ahdas piha-alue halutaan pitää täysin vapaana kilpailijoille.

Alustava aikataulu
torstai 3.3.2016

klo 17:00–20:00

Rastimateriaalien jako HeTan kololla Henrikin kirkolla

perjantai 4.3.2016

klo 20:00–22:00
klo 23:00

Kilpailijoiden ilmoittautuminen kisakeskukseen
Yöpyjillä hiljaisuus kilpailukeskuksessa
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lauantai 5.3.2016

klo 7:00–9:00
klo 7:00–9:00
klo 9:20
klo 10:00
klo 14:00–19:00
klo 19:00

Aamiainen tarjolla kisakeskuksessa yöpyneille
Kilpailijoiden ilmoittautuminen kisakeskukseen
Avajaiset Pallivahan koulun pihalla
Kilpailu alkaa
Lämmin ruoka tarjolla kisakeskuksessa
Or/Vi-sarjojen palkintojen jako

sunnutai 6.3.2016

klo 6:15
klo 10:00–15:00
klo 15:00

Kuljetukset yörastilta Kupittaalle alkavat
Lämmin ruoka tarjolla kisakeskuksessa
Si/Pu- ja Ru/Ha-sarjojen palkintojen jako

Kun kisakeskuksesta on annettu lupa sulkea rasti, on aika purkaa rasti. Rastipäällikkö vastaa siitä. että rastipaikka jää siistiksi. Rastin materiaali palautetaan viipymättä kisakeskuseen. Oman rastisi arvioidut avaamis- ja sulkemisaikataulut näkyvät Parttaalissa olevasta kilpailun
etenemisaikataulusta.

Varusteet
Kaikilla rastipäälliköillä (rastihenkilöt mukaan lukien) tulee olla seuraavat varusteet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ladattu älypuhelin/tablettitietokone (vähintään 2 kpl/rasti)
otsalamppu
puukko
kompassi
lyijykyniä
jämäkkätaustainen lehtiö tai kansio rastipöytäkirjojen pitämistä ja tarkistamista varten
ajanottoon sopiva sekuntikello (ei kännykkä, huomioi pakkanen ja akun kesto)
partiohuivi kaulassa
lämpimät joka sään vaatteet + mahd. teeman mukainen asu
ruokailuvälineet
retkikeitin ja polttoaine (jos haluaa laittaa omaa lämmintä ruokaa)
istuinalusta tai makuualusta
herkkueväät ja kuumaa juomaa
mahdolisesti jokin majoite, sateen ja tuulen suojaksi
myrskylyhtyjä pimeän varalle
ensiapuvälineet
hiihtovarusteet (lauantaina rastin sijainnista riippuen?)
rastilaatikko sisältöineen (noutoaika- ja paikka ilmoitetaan myöhemmin)

Huom! Älypuhelimien/tablettien akun keston varmistamiseksi pakkasella rastipäälliköitä suositellaan mahdollisuuksien mukaan ottamaan mukaan laitteiden lataamiseen sopiva varavirtalähde. Jos rastipäälliköllä ei ole itsellään sopivaa varavirtalähdettä, kannattaa kysellä
onko jollain antaa sellainen lainaksi rastin käyttöön. Puhelimien lataamiseen sopivia taskukokoisia yleismallisia MicroUSB-liittimellä varustettuja varavirtalähteitä saa kaupasta alle 20 eurolla.

Ruokailu
Kilpailukeskuksessa on tarjolla lämmintä ruokaa sekä lauantaina että sunnuntaina. Ota omat ruokailuvälineet mukaan.

Tulenteko
Lupa tulentekoon tarkentuu rastikohtaisesti myöhemmin.

Ensiapu
Kaikille rasteille tulee varata ensiapuvälineet ja kouluttaa rastihenkilöstö niiden käyttämiseen. Tyypillisimpiä vahinkoja ovat erilaiset
jalkojen vammat ja kätevyystehtävissä syntyvät haavat. Suurempiin tapaturmiin tai potilaan kuljetusta varten kutsutaan ensiaputiimi
paikalle.
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Huolto/kuljetukset
Sovi suurien tavaramäärien kuljetuksesta huoltopällikkö Samuli Laineen kanssa 31.10.2015 mennessä. Muussa tapauksessa oletamme,
että rasti huolehtii itse henkilöstön ja materiaalin kuljetuksesta rastin ja kisakeskuksen välillä.

Ratavaihtoehdot
Kilpailuun suunnitellaan lauantaille kaksi eri ratavaihtoehtoa sen mukaan käydäänkö kilpailu hiihtäen vai jalan. Joidenkin rastien sijainti
on jalan suoritettavassa kisassa eri kuin jos kisa suoritetaan hiihtäen. Rastipäällikön tulee suunnitella rastin toiminta ja topologia etukäteen kumpikin ratavaihtoehto huomioiden. Se, kumpi ratavaihtoehto kilpailussa on käytössä, selviää kelitilanteesta riippuen mahdollisesti vasta noin viikkoa ennen kisaa.
Mikäli kisa käydään hiihtäen, on rastihenkilöidenkin joillain rasteilla syytä siirtyä omille rasteilleen hiihtäen. Missään tapauksessa rastimiehet eivät saa kävellä latu-urissa, jotta kisailijoiden kulku ei vaikeudu ja latu-urat mene piloille. Kaikille rasteille ei pääse autolla, joten niihin
varusteet pitää kuljettaa kantaen tai pulkassa vetäen.

Nollavartio
Ennen ensimmäistä kilpailuvartiota rastille saapuu kilpailun tehtäväryhmästä koottu ns. nollavartio. Nollavartion tulee antaa suorittaa
tehtävä ikään kuin se olisi oikea kilpailuvartio. Nollavartion tehtävänä on varmistaa, että rasti on toimintavalmis ja että tehtävän suoritusolosuhteet ja rastihenkiöstön toiminta on tarkoituksenmukaista. Rastipäällikön tulee tarkkaan huomioida nollavartion mahdolliset
havainnot ja lisäohjeet.

Rastipisteet
Rastipisteet merkitään maastoon rastilipuin. Rataryhmä huolehtii rastilippujen sijoittamisesta oikeille paikoilleen. Rastihenkilöstö ei saa
siirtää rastilippua toiseen paikkaan. On tärkeää sijoittaa rastin ilmoittautumispiste fyysisesti rastilipun läheisyyteen. Itse suorituspisteet
voivat olla loitommalla. Rasti on suunniteltava paikkaan, jossa maasto ohjaa kisan kulkua niin, että vartiot tulevat rastille yhdestä suunnasta ja poistuvat toiseen. Erilaiset tehtävät asettavat erilaisia vaatimuksia rastipisteille. Suorituspaikkojen lukumäärä, näkösuoja, tasapuolisuus ja turvallisuus on huomioitava rastipistettä valittaessa. Rastilippu jätetään maastoon rastin sulkeuduttua.

Rastin toiminta
Vartio ilmoittautuu rastille, minkä jälkeen heidät ohjataan vapaana olevalle suorituspisteelle. Tehtävä tulee olla joka vartiolle aina samalla
tavalla järjestetty. Tehtävät on järjestettävä niin, että kaikilla kilpailijoilla on mahdollisuus suorittaa ne mahdollisimman tasavertaisissa
olosuhteissa. Kaikkia vartioita tulee kohdalla tasapuolisesti, olivatpa he kisan sisä- tai ulkopuolella. Rastihenkilö ei saa neuvoa vartiota.
Vartiolle ei silti tarvitse olla tyly, vaan heille voi todeta kohteliaasti vaikkapa: “Valitettavasti en saa neuvoa teitä, viittaan ainoastaan tehtäväkäskyyn.”

Jonotusalue
Jokaiselle rastille tulee rakentaa jonotusalue ja varata sitä varten yksi tai kaksi rasthenkilöä, jotka osaavat toimia jonotusalueella. Parasta
tietysti olisi suunnitella rasti niin, ettei jonotuksia synny lainkaan. Mikäli rastilla syntyy jonotusta, on jonotusajat kirjattava vartion tavoiteaikakorttiin ja rastilla olevaan jonotuspöytäkirjaan. Jonottavien vartioiden järjestys ei saa missään tapauksessa muuttua, vaan vartioiden
tulee päästä suorittamaan tehtävä tulojärjestyksessä. Jos rastilla syntyy jonotusta, on yritettävä tehostaa rastin toimintaa. Jonottavia
vartioita on varoitettava ajoissa oman suoritusvuoron lähestymisestä, jotta vartio on heti valmiina suorituspisteen vapauduttua. Yli 15
minuutin jonotuksesta on ilmoitettava viipymättä viestikeskukselle.

Viestintä
Kilpailussa käytetään omia älypuhelimia tai tablettitietokoneita viestinnässä. Rastipäällikön puhelinnumero kerätään erilliseen puhelinluetteloon. Rastipäällikkö ilmoittaa sovelluksen rastit.ptkis.at avulla kisakeskukseen, kun ensimmäinen vartio saapuu rastille ja kun viimeinen vartio poistuu rastilta. Joillakin rasteilla on lisäksi VHF-puhelimet käytössä.
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Käytös
Koko kilpailun henkilökunnalta odotetaan partiomaista, iloista ja reipasta käytöstä. Kaikilla tulee olla partiohuivi kaulassaan. Kilpailun
ulkopuolisille uteliaille ihmisille tulee selittää lyhyesti mistä on kyse. Tupakointi on ehdottomasti kielletty rastilla. Kun vartio ilmoittautuu
rastille, ilmoittautumisen vastaanottaja tervehtii partiotervehdyksellä. Rastihenkilö ei saa makoilla, räpeltää kännykkää eikä syödä
eväitä kun vartio on rastilla.

Ohjeet huoltajien, kutsuvieraiden ja lehdistön varalle
Kilpailua kutsutaan seuraamaan sekä tiedotusvälineiden edustajia että kutsuvieraita. Näille sekä huoltajille on järjestetty ohjelmaa eli
heidän ei pitäisi liikkua maastossa ilman järjestäjien edustajaa. Kilpailun aikana lehdistöstä ja huoltajista vastaa kisojen VIP-vastaava Essi
Lindberg. Huoltajille saatetaan myöntää rajoitetusti myös erillisiä kulkulupia, joiden avulla he saavat liikkua maastossa ja rasteilla myös
ilman järjestäjien valvontaa. Mikäli rastille ilmestyy ihmisiä ilman asianmukaisia tunnuksia tai lupia, heiltä pitää ystävällisesti kysyä mitä
he siellä tekevät. Heille tulee kertoa, että kyseessä on partiotaitojen suomenmestaruuskilpailiut ja heidät tulee ystävällisesti ohjata pois
rastilta sen toimintaa häiritsemästä.

Arvostelu
Mikäli vartio tekee jotain odottamatonta, annetaan sen suorittaa tehtävä loppuun asti ja arvostellaan suoritus mahdollisimman normaalisti. Rastipöytäkirjaan/arvostelupöytäkirjaan merkitään tarkkaan, mitä vartio teki ja miten. Rastimiehet eivät hylkää vartion suoritusta vaan tuomarineuvosto tekee päätöksen vartion kohtalosta. Tehtävien vastauksia ja arvosteluperusteita ei saa kertoa vartioille
rasteilla. Kisakeskuksessa on nähtävillä oikeat vastaukset ja tulokset. Jos vartio kysyy miten se menestyi tehtävässä verrattuna muihin
vartioihin, mitään ei saa kertoa (tulokset julkaistaan vasta kisan loputtua). Kielto koskee myös muiden vartioiden suorituksia.
Arvostelu rasteilla tulee tehdä tasapuolisesti. Suoritukset arvostellaan rastilla. Varmista, että rastihenkilökunta tietää, mitä papereita rastillesi kuuluu ja miten lomakkeita täytetään. Arvostelupöytäkirjasta ei missään nimessä saa unohtaa vartion nimen ja numeron merkitsemistä. Mahdollisten epäselvyyksien selvittämiseksi arvostelupöytäkirjaan tulee merkitä rastihenkilön nimi ja puhelinnumero. Rastipöytäkirjaan tulee tehdä merkintä myös siinä tapauksessa, jos vartio on tehnyt jotain epäpartiomaista.

Tulokset
Tulosten laskeminen on tärkeä osa jokaista kilpailua, ei vähiten partiotaitojen suomenmestaruuskilpailuja. Noudata siis äärimmäistä tarkkuutta ja huolellisuutta kaikkien rastilla täytettävien papereiden kanssa. Muista, että virheelliset tai puuttuvat tiedot yhden ainoan vartion
kohdalla voivat johtaa koko tehtävän hylkäämiseen sarjan kaikilta vartioilta.
Rastillasi voi olla useita erilaisia papereita: tehtäväkäskyjä, rastipöytäkirjoja, arvostelulomakkeita, vastauslomakkeita, suunnistuskortteja
yms. Varmista, että sinä ja koko henkilökuntasi tunnette eri paperit ja niiden käytön ja täytön. Erityisesti on huolehdittava, etteivät vartioille tarkoitetut paperit ja rastihenkilöstön täyttämät lomakkeet mene sekaisin.
Kisan aikana vapaahetket käytetään hyödyksi täyttäen arvostelupöytäkirjoja ja tarkastaen lomakkeita. Varjelkaa papereita kastumiselta ja
säältä. Säilyttäkää ne kuivassa ja suorana.
Tulokset ja kaikki rastiin liittyvä materiaali kuljetetaan takaisin kilpailukeskukseen. Rastipäällikön tulee olla tavoitettavissa puhelimitse
tulosten valmistumiseen asti siltä varalta, että papereista tulee jotakin kysyttävää. Tulokset julkistetaan ja palkinnot jaetaan kilpailun
päättyessä.

Kilpailusta hylkääminen
Rastipäälikön tulee tuntea Partiotaitokilpailujen säännöt ja järjestelyohjeet, jotta hän tietää mm. mitkä tekijät voivat johtaa vartion hylkäämiseen kipailusta tai yksittäisen tehtävän hylkäämiseen. Rastipäälliköllä ei itsellään kuitenkaan ole valtaa hylätä vartiota tai
tehtävää, vaan hän on velvollinen ilmoittamaan havaitsemansa rikkeet tuomarineuvostolle, joka tekee kaikki hylkäämisiä koskevat päätökset. Rastipäällikön tulee olla perehtynyt kilpailun ennakko-ohjeeseen. Rastipäällikön tulee tietää mm. mitä välineitä kilpailijoilla on
mukanaan tehtävän suorittamista varten.
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Keskeyttäneet ja eksyneet vartiot
Vartioille annetaan ohjeeksi, että keskeyttäneiden on ilmoittauduttava välittömästi keskeyttämispäätöksen jälkeen lähimmällä rastilla. Jos
rastillenne tulee vartio, joka haluaa keskeyttää, ottakaa pyyntö vakavasti. Rastihenkilökunnan tehtävä ei ole yrittää väkisin houkutella vartiota jatkamaan. Mikäli vartion jäsen on loukkaantunut, mutta vartion jäsenet haluavat jatkaa kilpailua, on rastipäällikön otettava yhteyttä
tuomarineuvostoon. Tuomarineuvosto tekee päätöksen, voiko vartio jatkaa kisassa sisäpuolisena vai ulkopuolella.
Jos vartio keskeyttää:
• Kirjoita ylös vartion nimi ja numero.
• Ilmoita välittömästi vartiosta viestikeskukseen, joka ohjaa tiedon eteenpäin.
• Arvioi vartion tila rastin sijainti huomioiden; tarvitaanko kuljetusta vai pääseekö vartio kisakeskukseen itse. Kuljetuksen voi
tarvittaessa tilata viestikeskuksen kautta. Viestikeskuksella on paras tilannekuva siitä, mitkä on sen hetkiset kuljetusresurssit.
• Pyydä vartiota odottamaan rauhallisesti rastilla, mikäli heitä tullaan hakemaan, kuljetuksen järjestäminen voi kestää.
• Jos vartio on huonokuntoinen tai kylmettynyt, pyydä lisäohjeita viestikeskuksen kautta.
• Muistuta vartiota siitä, että ilmoittautuvat kilpailutoimistoon heti saavutuaan kilpailukeskukseen.
Eksyneitä vartioita voi saapua rastille, vaikka kyseessä ei heidän rastinsa olisikaan. Eksyneelle vartiolle voidaan näyttää kartasta heidän sen
hetkinen sijaintinsa ja neuvoa heidät eteenpäin.

Uintimahdollisuus
Kaikilla järjestäjillä on mahdollisuus uimiseen ja saunomiseen Impivaaran uimahallissa puoleen hintaan normaalihinnasta kisaviikonloppuna sekä lauantaina että sunnuntaina uimahallin normaaleina aukioloaikoina. Alennusoikeus on henkilökohtainen, ja sen saaminen
edellyttää, että henkilö on kirjattu rekry.ptkis.at -järjestäjätietokantaan 31.1.2016 mennessä. Tarkempi käytäntö maksujen ym. suhteen
ohjeistetaan rastipäällikköohjeen myöhemmissä versioissa.

Yhteystiedot
Järjestelytoimikunta:
Viestintä Mika Vilpo

Kilpailunjohtaja Juha Nappu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
040
500 5522 | juha@nappu.com

Kuljetuspäällikkö Nils Grönberg

Järjestelysihteeri Laura Mäkinen
040
766 0844 | makinen_laura@hotmail.com
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tehtäväryhmän johtaja Anna Leisvuori
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
040
544 7005 | asleis@utu.fi

Sarjajohtajat:
Ru/Ha Paula Kalpio

Tehtäväsihteeri Laura Salminen
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
040
755 3386 | lasalmin@gmail.com

Si/Pu Anniina Palola
Or/Vi Sarita Murtojärvi

Ratamestari Katja Auvinen
040
558 6060 | katja.auvinen@pcasfinland.fi
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kisakeskusvastaava Inna Kulla
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
040
867 6474 | inna.kulla@gmail.com

Tehtäväryhmien vastuuhenkilöt:
Kätevyys Eveliina Tomberg

Tiedotuspäällikkö Pauliina Hartzell
050
544 0417 | pauliina.hartzell@gmail.com
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Suunnistus Katja Auvinen

Huoltopäällikkö Samuli Laine
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
040
741 9635 | sl008596@gmail.com

Luonnontiede Anniina Palola
Partiotaidot Sarita Murtojärvi

Apulaishuoltopäällikkö Sanna Lauas
040
840 0240 | sanlau@utu.fi
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Yllätys Paula Kalpio

Tulostoimisto Mika Niinimaa
040
052 3104 | mika@niinimaa.net
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Ohje rastihenkilöille
Tiede- ja historiateeman ympärille kietoutuvan, kaksipäiväisen talvikilpailun järjestävät
Kaakkois-Turun alueen yhdeksän lippukuntaa: Auran Tähti Pojat, Henrikin Tapulitytöt, Ilpoisten
Vuorenkävijät, Kupittaan Henrikinpojat, Lätynkääntäjät, Puhurin Pojat, Turun Eränkävijät,
Toivon Erätytöt ja Turun Tähti-Tytöt. Suomenmestaruuksia ratkomaan odotetaan noin
neljääsataa toimeliasta nuorta ja aikuista ympäri valtakuntaa ja järjestelytehtävistä huolehtii
yli kaksisataa vapaaehtoista.
Olemme arvioineet useamman edellisen kisan osallistujamäärän perusteella kilpailullemme
osallistujatavoitteen.
Oranssi ja vihreä sarja, jossa on viisi 12–17-vuotiasta, joiden yhteenlaskettu ikä on korkeintaan
73 vuotta. Oranssin sarjan vartioita odotetaan 20 kpl ja vihreän sarjan vartioita 15 kpl.
Sininen ja punainen sarja, jossa on neljä 14–18-vuotiasta, joiden yhteenlaskettu ikä on
korkeintaan 68 vuotta. Sinisen sarjan vartioita odotetaan 10 kpl ja punaisen 12 kpl.
Ruskea ja harmaa sarja, jossa on kolme yli 18-vuotiasta, yläikärajaa ei ole. Molempia sarjoja
odotetaan saapuvaksi 20 kpl.
Yhteensä odotamme 97 innokasta kisavartiota saapuvaksi!

Kilpailukeskus
Kilpailujen kisakeskuksena toimii Pallivahan kirkko. Osoite on Paltankatu 2, 20360 Turku.
Kilpailukeskuksen pysäköiminen tapahtuu kadun varteen tai vaihtoehtoisesti koulun alapihan
parkkipaikalle. Kirkon ahdas piha-alue halutaan pitää täysin vapaana kilpailijoille.

YLEISAIKATAULU
Perjantai 4.3.2016
klo 19.00
klo 21.00-23.00
klo 23.00
klo 23.30

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

Lauantai 5.3.2016
klo 6.30
klo 7.00-9.00
klo 7.00
klo 9.00
klo 9.15
klo 9.30
klo 10.00
klo 9.35-10.15
klo 10.15
Vestigatio Kalmia 2016, loppuraportti
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klo
klo
klo
klo
klo
klo
klo
klo
klo

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

Ruokaa tarjolla kilpailukeskuksessa
Ensimmäiset Or/Vi vartiot maalissa
Viimeiset Or/Vi vartiot maalissa
Uimahallin kassa sulkeutuu
Uintiaika loppuu
Uimahalli sulkeutuu
Päiväsarjojen palkintojen jako
Iltapalaa tarjolla (Kilpailukeskuksessa)
Hiljaisuus (Kilpailukeskuksessa)

Sunnuntai 6.3.2016
klo
klo
klo
klo
klo
klo
klo
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 vartiot maalissa
Viimeiset vartiot maalissa
Yösarjojen palkintojen jako
Uintiaika kilpailun puitteissa loppuu
Kilpailukeskus suljetaan

Kilpailun yleisaikataulu voi elää kilpailuviikonloppuna vallitsevan säätilan mukaan.

Ratavaihtoehdot
Kilpailuun suunnitellaan lauantaille kaksi eri ratavaihtoehtoa sen mukaan käydäänkö kilpailu
hiihtäen vai jalan.
Mikäli kisa käydään
rasteilleen hiihtäen.
kisailijoiden kulku ei
joten niihin varusteet

hiihtäen, on rastihenkilöidenkin joillain rasteilla syytä siirtyä omille
Missään tapauksessa rastihenkilöt eivät saa kävellä latu-urissa, jotta
vaikeudu ja latu-urat mene piloille. Kaikille rasteille ei pääse autolla,
pitää kuljettaa kantaen tai pulkassa vetäen.

Toimitsijoiden tunnukset
Tuomarineuvosto: Punainen nimikortti kaulanauha
Järjestelytoimikunta: Keltainen nimikortti kaulanauha
Rastipäälliköt: Oranssi nimikortti kaulanauha
Muut toimitsijat: Vihreä nimikortti kaulanauha
Kilpailijoiden edustaja: Punainen nimikortti kaulanauha ja huomioliivi
Ensiaputiimi: Ea-liivi
Nimikorttia tulee kantaa koko kilpailun ajan näkyvillä kaulassa.
Kilpailunumerot
Vartiot on numeroitu sarjoittain ja kullakin sarjalla on tunnistamisen helpottamiseksi oman
sarjan värinen kilpailunumero:
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OR: oranssi kilpailunumero, alkaen numerosta 101
VI: vihreä kilpailunumero, alkaen numerosta 201
SI: sininen kilpailunumero, alkaen numerosta 301
PU: punainen kilpailunumero, alkaen numerosta 401
RU: ruskea kilpailunumero, alkaen numerosta 501
HA: harmaa kilpailunumero, alkaen numerosta 601
Rastin toiminta
Rastihenkilöstö kokoontuu rastipäällikön ilmoittamaan paikkaan sovittuun aikaan kisapäivänä.
Kilpailun yleisaikataulu on arvio, joka saattaa elää kisaviikonlopun aikana. Rastihenkilöiden
tulee varautua siihen, että rastilla voi joutua viettämään ennalta arvioitua pidemmänkin ajan.
HUOM!! RASTILTA EI SAA LÄHTEÄ ENNEN KUIN on saanut rastipäälliköltä luvan tai RASTI ON
SULKEUTUNUT ja rastialue siivottu kuntoon, jolloin paikalla ei jälkikäteen enää huomaa, että
siinä olisi toiminut rasti.
Rastipäällikkö vastaa rastin toiminnasta ja hänen johdolla rastihenkilöstö rakentaa, purkaa ja
siivoaa rastin ja toimii rastilla. Käykää hänen kanssaan läpi omat tehtävät ja rastin toiminta.
Suorituspisteen toiminta on hyvä testata ennen ensimmäisen vartion saapumista siten, että osa
rastin henkilöstöstä toimii ’vartiona’ ja osa rastihenkilöinä.
Rastille tullessaan vartio ilmoittautuu ensin rastipisteelle (rastilipulle) ja siirtyy vasta sitten
suorituspaikoille. Vartion pitää ilmoittautua partiomaisesti ja se pitää ottaa aina yhtä
partiomaisesti vastaan. Tehtävät on järjestettävä niin, että kaikilla kilpailijoilla on mahdollisuus
suorittaa ne mahdollisimman tasavertaisissa olosuhteissa. Kaikkia vartioita tulee kohdalla
tasapuolisesti, olivatpa he kisan sisä- tai ulkopuolella. Rastihenkilö ei saa neuvoa vartiota.
Vartiolle ei silti tarvitse olla tyly, vaan heille voi todeta kohteliaasti vaikkapa: “Valitettavasti en
saa neuvoa teitä, viittaan ainoastaan tehtäväkäskyyn.”

Nollavartio
Ennen ensimmäistä kilpailuvartiota rastille saapuu kilpailun tehtäväryhmästä koottu ns.
nollavartio. Nollavartion tulee antaa suorittaa tehtävä ikään kuin se olisi oikea kilpailuvartio.
Nollavartion tehtävänä on varmistaa, että rasti on toimintavalmis ja että tehtävän
suoritusolosuhteet ja rastihenkilöstön toiminta on tarkoituksenmukaista.

Jonotusalue
Jokaiselle rastille tulee rakentaa jonotusalue ja varata sitä varten yksi tai kaksi rastihenkilöä,
jotka osaavat toimia jonotusalueella. Parasta tietysti olisi suunnitella rasti niin, ettei jonotuksia
synny lainkaan. Mikäli rastilla syntyy jonotusta, on jonotusajat kirjattava vartion
tavoiteaikakorttiin ja rastilla olevaan jonotuspöytäkirjaan. Jonottavien vartioiden järjestys ei
saa missään tapauksessa muuttua, vaan vartioiden tulee päästä suorittamaan tehtävä
tulojärjestyksessä. Jos rastilla syntyy jonotusta, on yritettävä tehostaa rastin toimintaa.
Jonottavia vartioita on varoitettava ajoissa oman suoritusvuoron lähestymisestä, jotta vartio on
heti valmiina suorituspisteen vapauduttua.

Vestigatio Kalmia 2016, loppuraportti

		

- 60 -

Liite 14.
Vestigatio Kalmia MMXVI
Partiotaitojen SM-kilpailut
5.–6.3.2016, Turku

Tietoturva
Kaikki kilpailuun liittyvä materiaali tulee saattaa ainoastaan niiden henkilöiden tietoon, jotka
kyseistä tietoa kilpailun järjestelyihin liittyen tarvitsevat ja ainoastaan siinä minimilaajuudessa,
joka on tarpeen kyseisen henkilön toimenkuvaa ajatellen. Salaisen materiaalin käsittely, levitys
ja ylläpito Suomen ulkopuolella sijaitsevissa ilmaispalveluissa on kielletty (esim. Facebook,
Google +, Microsoft OneDrive, Dropbox, Whatsapp, Instagram, Foursquare, Sports-Tracker jne.).
Mikäli henkilöllä ei ole käytettävissä tietoturvan kannalta luotettavaa kotimaista
sähköpostipalvelua, on yllä mainitusta poiketen kuitenkin esim. gmailin käyttö kilpailun
sisäisessä sähköpostiliikenteessä sallittua.

Matkakustannukset
Kilpailun budjetista ei korvata rastihenkilöstön mahdollisia matkakustannuksia. Kannattaa siksi
pyrkiä tekemään matkat kimppakyydeillä.

Verkkosivut
Kilpailun verkkosivut ovat osoitteessa vestigatiokalmia.ptkis.at. Vaikka sivut on suunnattu
ensisijaisesti kilpailijoille ja huoltajille, kannattaa myös rastihenkilöiden säännöllisesti seurata
sivuja.

Sosiaalinen media
Kilpailulla on omat Facebook-sivut. Niiden rastihenkilöiden, jotka ovat Facebookissa, toivotaan
liittyvän sivun tykkääjiin. Myös kilpailun Facebook-päivityksistä saa tykätä ahkerasti, se
edesauttaa kilpailun markkinointia. Kilpailun Facebook-päivityksiä kommentoidessa pitää olla
erityisen tarkkana, ettei omassa kommentissaan viittaa mihinkään salaiseen tietoon. Kilpailun
virallinen hashtag on #vestigatiokalmia, jota jokainen voi käyttää myös omissa kisaan liittyvissä
julkisissa some-päivityksissään. Kilpailupäivänä sosiaalisessa mediassa ei saa julkaista ilman
rastipäällikön lupaa omalta rastilta mitään sellaista kuvaa tai tekstiä, josta ilmenee mitä rastilla
tehdään.

Varusteet
Muistathan pukeutua kisaviikonloppuna säänmukaiseen lämpimään ulkoiluvarustukseen.
Rastihenkilöt viettävät kisan aikana useamman tunnin rastipaikalla – säästä riippumatta.
Rastihenkilöillä tulee olla kisaviikonloppuna mukanaan seuraavat varusteet:
¥ otsalamppu
¥ puukko
¥ kompassi
¥ lyijykyniŠ
¥ jŠmŠkkŠtaustainen lehtiš tai kansio rastin papereiden tŠyttšŠ ja sŠŠltŠ
suojaamista varten
¥ ajanottoon sopiva sekuntikello (ei kŠnnykkŠ, huomioi pakkanen ja akun kesto)
¥ partiohuivi ja kisapassinauha kaulassa
¥ lŠmpimŠt joka sŠŠn vaatteet
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¥
¥
¥
¥

ruokailuvŠlineet
istuinalusta tai makuualusta
herkkuevŠŠt ja kuumaa juomaa
hiihtovarusteet (lauantaina rastin sijainnista riippuen)

TŠmŠn lisŠksi rastipŠŠllikkš huolehtii, ettŠ rastilla on ladattu Šlypuhelin/tablettitietokone
(vŠhintŠŠn 2 kpl/rasti), ensiapuvŠlineet, rastilaatikko sisŠltšineen sekŠ tarvittaessa
myrskylyhtyjŠ pimeŠn varalle, mahdollisesti jokin majoite sateen ja tuulen suojaksi, retkikeitin
ja polttoaine oman lŠmpimŠn ruuan laittoa varten.

Ruokailu
Kilpailukeskuksessa on tarjolla lŠmmintŠ ruokaa sekŠ lauantaina ettŠ sunnuntaina. Ota omat
ruokailuvŠlineet mukaan. Jokaiselle rastihenkilšille on varattu yksi lŠmmin ateria pŠivŠssŠ.
Tilojen ahtauden vuoksi rastihenkilšiden tulisi vŠlttŠŠ kilpailukeskuksessa oleskelua muulloin
kuin ruokailun aikana.

Käytös
Henkilškunnalta odotetaan partiomaista, iloista ja reipasta kŠytšstŠ koko kilpailun ajan. Kaikilla
tulee olla partiohuivi ja kisapassinauha kaulassaan. Kilpailun ulkopuolisille uteliaille ihmisille
tulee selittŠŠ lyhyesti mistŠ on kyse. Tupakointi on ehdottomasti kielletty rastilla. Kun vartio
ilmoittautuu rastille, ilmoittautumisen vastaanottaja tervehtii partiotervehdyksellŠ.
Rastihenkilš ei saa makoilla, rŠpeltŠŠ kŠnnykkŠŠ eikŠ syšdŠ evŠitŠ kun vartio on rastilla.

Arvostelu
MikŠli vartio tekee jotain odottamatonta, annetaan sen suorittaa tehtŠvŠ loppuun asti ja
arvostellaan suoritus mahdollisimman normaalisti. RastipšytŠkirjaan/arvostelupšytŠkirjaan
merkitŠŠn tarkkaan, mitŠ vartio teki ja miten. Rastihenkilšt eivŠt hylkŠŠ vartion suoritusta vaan
tuomarineuvosto tekee pŠŠtšksen vartion kohtalosta. TehtŠvien vastauksia ja
arvosteluperusteita ei saa kertoa vartioille rasteilla.
Kisakeskuksessa on nŠhtŠvillŠ oikeat vastaukset ja tulokset. Jos vartio kysyy miten se menestyi
tehtŠvŠssŠ verrattuna muihin vartioihin, mitŠŠn ei saa kertoa (tulokset julkaistaan vasta kisan
loputtua). Kielto koskee myšs muiden vartioiden suorituksia.
Arvostelu rasteilla tulee tehdŠ tasapuolisesti. Suoritukset arvostellaan rastilla. Koko
rastihenkilškunnan on tiedettŠvŠ, mitŠ papereita rastille kuuluu ja miten lomakkeita tŠytetŠŠn.
ArvostelupšytŠkirjasta ei missŠŠn nimessŠ saa unohtaa vartion nimen ja numeron merkitsemistŠ.
Mahdollisten epŠselvyyksien selvittŠmiseksi arvostelupšytŠkirjaan tulee merkitŠ rastihenkilšn
nimi ja puhelinnumero. RastipšytŠkirjaan tulee tehdŠ merkintŠ myšs siinŠ tapauksessa, jos
vartio on tehnyt jotain epŠpartiomaista.
Vartioiden rastille saapumis- ja poistumisajat kirjataan rastipšytŠkirjoihin yhden minuutin
tarkkuudella. TehtŠvien suoritusajat kirjataan yhden sekunnin tarkkuudella.
Kisan aikana vapaahetket kŠytetŠŠn hyšdyksi tŠyttŠen arvostelupšytŠkirjoja ja tarkastaen
lomakkeita. Varjelkaa papereita kastumiselta ja sŠŠltŠ. SŠilyttŠkŠŠ ne kuivassa ja suorana.
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Tulokset ja kaikki rastiin liittyvä materiaali kuljetetaan takaisin kilpailukeskukseen. Tulokset
julkistetaan ja palkinnot jaetaan kilpailun päättyessä.

Ensiapu
EA-tapauksissa kutsutaan paikalle ensin oman rastin rastipäällikkö, joka päättää
jatkotoimenpiteistä.

Kielletyt varusteet
Kilpailijoilta kiellettyjä varusteita ovat kaikki radiopuhelimet, gsm yms. puhelimet, omat kartat
ja luntit. Havaitessasi näitä, pysäytä vartio ja ota yhteys rastipäällikköön!

Keskeyttäneet ja eksyneet vartiot
Vartioille annetaan ohjeeksi, että keskeyttäneiden on ilmoittauduttava välittömästi
keskeyttämispäätöksen jälkeen lähimmällä rastilla. Jos rastillenne tulee vartio, joka haluaa
keskeyttää, ottakaa pyyntö vakavasti. Rastihenkilökunnan tehtävä ei ole yrittää väkisin
houkutella vartiota jatkamaan.
Eksyneitä vartioita voi saapua rastille, vaikka kyseessä ei heidän rastinsa olisikaan. Eksyneelle
vartiolle voidaan näyttää kartasta heidän sen hetkinen sijaintinsa ja neuvoa heidät eteenpäin.

Uintimahdollisuus
Kaikilla järjestäjillä on mahdollisuus uimiseen ja saunomiseen Impivaaran uimahallissa puoleen
hintaan normaalihinnasta kisaviikonloppuna sekä lauantaina että sunnuntaina uimahallin
normaaleina aukioloaikoina. Alennusoikeus on henkilökohtainen, ja sen saaminen edellyttää,
että henkilö on kirjattu rekry.ptkis.at -järjestäjätietokantaan 31.1.2016 mennessä. Rastihenkilöt
voivat ostaa uimalippuja kisaviikonloppuna kilpailutoimistosta (aikuiset 3,75 €/hlö, alle 17vuotiaat 1,50 €/hlö).

Muista, että olemme kisassa ensisijaisesti kilpailijoita varten!
Rastin ja koko kisan sujuvuuden kannalta oleellisinta on, että rastihenkilöstö osaa toimia kuten
pitää. Reipas ja iloinen rastihenkilö jättää vartiolle hyvän mielen.
Tyhmiä kysymyksiä ei olekaan, kysy aina ja heti, kun olo on vähänkään epävarma.
Rastipäällikkö on sinua varten, älä edes yritä tehdä päätöksiä itse!
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Tienpää
Lea Laaksonen
Johanna Reponen
LSi5 Planeta
LPu5 Planeta
LRu5 Planeta
Ristipisto
LHa7 Planeta

c

LAUANTAI

Hiihtokeskus
Otto Glader
LSi2 Keitto
Systema periodica
LPu2 Keitto
Systema periodica
LRu2 Keitto
Systema periodica
LHa5 Keitto

Hiekkakuopat
Moona Tikka
Laura Auvinen
LSi4 Kalmin koe
LPu4 Kalmin koe
LRu4 Kalmin koe

Pato
Harri Harju
Mika Koutu
LSi1 Rohdot ja ryydit
Mary Galley
LPu1 Rohdot ja ryydit
Mary Galley
LRu1 Rohdot ja ryydit
Mary Galley
LHa4 Rohdot ja ryydit
Mary Galley

Luontopolku
Outi Lindgren
Mari Kiviniemi
LSi3 PH
LPu3 PH
Yörasti
Mari Nurmi
Anne Sjöström
LSiY Majoite
Porttööri
EA
Vesirinkeli
LPuY Majoite
Porttööri
EA
Vesirinkeli
LRuY Majoite
Porttööri
EA
Vesirinkeli
Planisfääri
LHaY Majoite
Porttööri
EA
Vesirinkeli
Planisfääri
Mary Galleyn

Parma
Sanna Laaksonen
Edita Valenius
LSiL Kasviprässi
Kuvasuunnistus
Opossumi
Tavoiteaika 1
Käytös
LPuL Kasviprässi
Kuvasuunnistus
Opossumi
Tavoiteaika 1
Käytös
LRuL Kasviprässi
Kuvasuunnistus
Opossumi
Tavoiteaika 1
Käytös
LHa3
Kuvasuunnistus
Telineet
Pirjo Lammila-Räisänen
LOrVi3 Opossumi
Mary Galley

Korkea mäki
Jami Lehtonen
Jaakko Kiviniemi
LOrVi6 Hässäkkäsuunnistus
Rohdot ja ryydit

OrVi
SiPu
Ru
Ha

Suoparkki
Juha Tomberg
Antti Valtola
Mika Koskinen
LHa2 Ristipisto

Jousiammunta
Lea Laaksonen
Johanna Reponen
LOrVi1 PH
Latina

Voimalinja
Henrik Holmevaara
LOrVi4 Keitto
Systema
periodica

Pikku pelto
Marja-Leena Yrjönen
Niko Lehti
LOrVi5 Kalmin koe
Tautipeli
Vesitorni
Julia Ajanko
Emma Luukkonen
LOrVi2 EA
Planeta
Kiritaival

Vestigatio Kalmia 2016, loppuraportti

		

Tsekkipiste

OrVi maali
Juha Tomberg, Antti
Valtola, Mika Koskinen
LOrViM Eläinten tunnistus

- 64 -

Kaerla
Moona Tikka
Laura Auvinen
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SUNNUNTAI
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Kastu
Harri Harju
Mika Koutu
SSi5 Tautipeli
SPu5 Tautipeli
SRu6 Tautipeli
Valkoinen kartta
SHa6 Tautipeli
Valkoinen kartta

Pohjola
Jami Lehtonen
Jaakko Kiviniemi
SSi4 Tiedemiehet
SPu4 Tiedemiehet
SRu5 Tiedemiehet
SHa5 Tiedemiehet

Puutarha
Julia Ajanko
Emma Luukkonen
SSi2 Wanha kartta
SPu2 Wanha kartta
SRu3 Wanha kartta
SHa3 Wanha kartta

Taidemuseo
Outi Lindgren
Mari Kiviniemi
SSi3 Latina
SPu3 Latina
SRu4 Latina

LT II yliopisto
Marja-Leena Yrjönen
Niko Lehti
SSi1 Eläinten tunnistus
SPu1 Eläinten tunnistus
SRu2 Eläinten tunnistus
SHa2 Eläinten tunnistus

SiPu
Ru
Ha

Mato
Sanna Laaksonen
Edita Valenius
SSiL Luistelu
Vestigatio Kalmia
Tavoiteaika 2
SPuL Luistelu
Vestigatio Kalmia
Tavoiteaika 2
SRuL Luistelu
Vestigatio Kalmia
Tavoiteaika 2
SHaL Luistelu
Vestigatio Kalmia
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Otto Glader
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Kiitoksia kaikille!
4

Nähdään kisoissa!
T: JTMK
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