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12.2.2022 

HANKITV! 2022 ENNAKKO-OHJE 
KILPAILIJOILLE 
 
Hienoa, että olette ilmoittautuneet Hanki TV! partiotaitotapahtumaan, jossa myös ratkotaan 
Pääkaupunkiseudun Partiolaisten ja Uudenmaan Partiopiirin partiotaidon mestaruudet. 
 
Tapahtumaan on ilmoittautunut ilahduttavan paljon vartioita, mutta valitettavasti Yö-Extra 
peruuntui, sillä minimiosallistujamäärää ei saavutettu. Mutta nautitaan sitäkin enemmän 
päiväkisasta! 
 
Alun alkaen on ajateltu, että tässä kilpailussa reitti kuljetaan kävellen. Tällä hetkellä metsässä on 
kuitenkin niin paljon lunta, että tilanteesta riippuen kaikki polut eivät välttämättä ole tallottu ja siten 
välillä reitit kulkevat umpihangessakin. Täten vartiot voivat halutessaan ottaa lumikengät, sukset tai 
liukulumikengät ja käyttää niitä. Pisteiden kannalta niistä ei kuitenkaan ole hyötyä 
 
Keravalla on tavattu järjestää partiotaitokilpailut yhteistyössä kaikkien lippukuntien kanssa. Niin 
näidenkin kilpailuiden kohdalla on toimittu. Haluankin tässä vaiheessa kiittää kaikkia lippukuntia 
mukavasta yhteistyöstä. On ollut ilo tehdä kilpailuja hyvässä hengessä aktiivisten ihmisten kanssa. 
 
Hanki TV! -kilpailua suunnitellessa on pyritty siihen, että tapahtumassa korostuisivat sellaiset asiat, 
joita osallistujat arvostavat. Olemme esimerkiksi pitäneet reitin lyhyenä, jotta päivään mahtuisi 
mahdollisimman monta tehtävää. Vaikka Keravalla ei ole kovinkaan paljon metsää, reitti 
todennäköisesti yllättää epäkaupunkimaisuudellaan! 
 
Olette todella sydämellisesti tervetulleita Hanki TV! -kilpailuun Keravalle meidän kaikkien puolesta 
 
Terveisin 
Pia-Maritta 
Kilpailun johtaja 
 
Kilpailun yleisaikataulu 
 
Lauantai 12.2. 
 
Ilmoittautuminen sähköisesti erillisen ohjeen mukaan ennen kisan alkamista. Paikan päällä 
kisakeskuksessa ei ilmoittauduta fyysisesti. 
 
Klo 9.30: Tarpojat avoin ja tarpojat naiset -sarjojen sekä Kirjavan sarjan lähtö 
 
Vartiot menevät omatoimisesti kilpailunumerolla merkitylle lähtötehtävän suorituspaikalleen 
noudattaen rastihenkilöstön ohjeita. Tehtävän ohjeita ei saa avata ennen lähtömerkkiä. 
 
Klo 10.00: Samoajat avoin, Samoajat naiset, Vaeltajat avoin ja Vaeltajat naiset -sarjojen 
lähtö 
 
Vartiot menevät omatoimisesti kilpailunumerolla merkitylle lähtötehtävän suorituspaikalleen 
noudattaen rastihenkilöstön ohjeita. Tehtävän ohjeita ei saa avata ennen lähtömerkkiä. 
 
Klo 16.00–19.30 
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Tarpojat avoin ja tarpojat naiset -sarjojen sekä Kirjavan sarjan saapuminen maaliin. 
 
Klo 16.00–21.30 
 

Samoajat avoin, Samoajat naiset, Vaeltajat avoin ja Vaeltajat naiset -sarjojen saapuminen maaliin. 
 
Maalissa vartioille tarjotaan ruoka. 
 
Tulokset julkaistaan kilpailun sivuille nettiin, mahdolliset tarkastuspyynnöt sähköpostitse 
osoitteeseen hankitv22@gmail.com 
 
Klo 23.00 
 
Mahdollisuus tarkastuspyyntöjen tekemiseen päättyy. 
 
Klo 24.00 
 
Lopulliset tulokset kilpailun sivuilla. 
 
Varustelista 

Henkilökohtaiset pakolliset varusteet 
 

 Henkilöllisyystodistus (Kela-kortti käy) 
 Partion jäsenkortti tai vastaava tosite maksetusta vuoden 2022 partion jäsenmaksusta, 

voi olla puhelimessa 
 Partiohuivi 
 Säänmukaiset ulkoiluvarusteet 
 Puukko 
 Ensiside tai vastaava 
 Eväät 
 Juomapullo tai vastaava 
 Ruokailuvälineet (lautanen, lusikka) 
 Tulitikut 
 Kynä, suositellaan lyijykynää tai kapeakärkistä spiritussia 
 Kompassi  
 Kello (Huom! Rastialueella ei saa käyttää kännykkää.) 
 Heijastin tai heijastinliivi 
 Valaisin 
 Henkilökohtaiset lääkkeet 
 Kasvomaskeja sisällä asiointia varten 

 
Suositellut henkilökohtaiset varusteet 

 
 Vaihtovarusteet (Metsä on luminen, joten reitin jälkeen on todennäköistä, että tekee mieli 

vaihtaa vaatteet. Ne voi jättää kisan ajaksi kisakeskukseen säilöön vartion numerolla ja 
nimellä varustettuun laukkuun/pussiin.) 

 Muki 
 

Vartiokohtaiset pakolliset varusteet 
 

 Ensiapupakkaus vartion omaan käyttöön hätätilanteessa (ensiside, ideal-side, laastaria, 
haavateippi, sidetaitos, suojakäsineet) 

 Retkikeitin, kattila (tilavuus vähintään 1 l) 
 Polttoainetta retkikeittimeen vähintään 1,5 tunniksi (neste turvapullossa) 

mailto:hankitv22@gmail.com
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 Rullamitta 
 Vasara 
 Pienihampainen saha puulevyn (vaneri/OSB) sahaamiseen 
 Lautasaha 
 Ruuvimeisseli Torx t-20 
 Spriiliukoinen tussi  
 Kirjoitusalusta 
 Karttalaukku tai vastaava 
 Säänkestävä kilpailunumerolappu kahdelle vartion jäsenelle, koko noin 20–30 cm ja 

merkintöjen korkeus vähintään 15 cm. Vartio itse huolehtii numerolapun valmistuksesta 
ja kiinnityksestä. Numerolapun tulee olla koko kilpailun ajan näkyvällä paikalla vartion 
jäsenten etupuolella. 
 

Suositellut vartiokohtaiset varusteet 
 Niin haluttaessa sukset, liukulumikengät tai lumikengät 

 
Huom! Sähkötyökalujen käyttö tehtävissä on kielletty. 
 
Säännöt ja määräykset 

Kilpailussa noudatetaan Suomen Partiolaisten, Uudenmaan Partiopiirin ja Pääkaupunkiseudun 
Partiolaisten kilpailusääntöjä soveltuvin osin. 
 
Lisäksi kilpailijoiden on tutustuttava Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeisiin ennen kilpailun alkua 
ja noudatettava niitä soveltuvin osin koko kilpailun ajan. 
 

Kilpailukeskus ja lähtö 

Kilpailukeskuksena toimii Häkki, entinen keravalainen nuorisotalo osoitteessa Loitsutie 1, Kerava. 
Koronan vuoksi tapahtuma kuitenkin pidetään kokonaisuudessaan ulkona.  
 
Lähtö tapahtuu Kalevan koulun pihalta, joka on Kalevankadun toisella puolella. Kilpailu päättyy 
samaan paikkaan. 
 
Kisakeskukseen sisään saa ja tarvitsee tulla ainoastaan hoitamaan kisanjärjestäjän pyytämiä asioita, 
kuten tavaroiden tuominen säilytykseen ja vessaan. Vessaan jonotetaan ulkona. 
 

Ruokailu 

Kisakeskuksessa tarjoillaan ruoka kilpailun jälkeen. Ruokailu tapahtuu ulkona. 
 

Peseytymismahdollisuus 

Kilpailun jälkeen ei ole peseytymismahdollisuutta. 
 
Kilpailukeskuksessa ei ole majoitusmahdollisuutta ennen eikä jälkeen kilpailun. 
 

Rekisteröityminen sähköisesti 

Kilpailussa ei ole perinteistä ilmoittautumista kisapaikalla. Ilmoittautuminen tehdään etukäteen 
linkissä olevalla lomakkeella. Lisäksi partiolaiset lähettävät kuvakaappauksen Kuksasta tai 
jäsenkorttinsa kuvan sähköpostiosoitteeseen hankitv22@gmail.com. Tämän voi tehdä jo perjantaina. 
 

Tavarasäilytys kisakeskuksessa 

Kilpailijoiden varusteille on varattu säilytystila kilpailukeskuksessa. Kisavartio luovuttaa varusteet 
säilytystilan ovella kisahenkilökunnalle. Kisaajilla ei ole pääsyä säilytystilaan. Kun kisavartio noutaa 
varusteet, he asioivat samalla tavalla säilytystilan ovella. 

https://partio.emmi.fi/l/WGgsf7tdcRcz
https://docs.google.com/forms/d/1Ug2661W0csv3tk_EavM2GARNscB54r6FwNDlrQKqNzk/edit
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Säilytykseen jätettävät varusteet on pakattava kasseihin, jotka on nimikoitu selkeästi. Nimikoinnista 
tulee käydä ilmi vartion nimi, numero ja sarja. Arvotavarat säilytetään omien varusteiden yhteydessä, 
niille ei ole erillistä säilytystä. Kilpailun ajaksi säilytykseen jätettävistä puhelimista on kytkettävä 
virta pois. Säilytystilaa valvotaan kilpailun ajan. 
 

Kulkuyhteydet ja ajo-ohjeet 

Parhaiten kisakeskukseen pääsee kyydeillä tai tulemalla junalla Keravan rautatieasemalle ja 
kävelemällä siitä kisakeskukseen (2,2 km) tai käyttämällä bussilinjaa 975 tai 976.  
 
Pysäköintipaikkoja emme voi taata läheltä. Kilpailijoiden autoille ei ole pysäköintitilaa 
kilpailukeskuksen pienellä parkkipaikalla. Kalevan koulun parkkipaikkaa voi käyttää, jos siinä on tilaa 
(oletettavasti on). (Huomatkaa myös, että läheisen kaupan pihalle ei saa autoja jättää.) 
 

Kilpailureitti- ja kartta 

Kilpailukarttana käytetään peruskarttaa. Karttaan on lisätty polkuja Open street map:sta. Kisassa 
voidaan käyttää myös muunlaisia karttoja.  
 
Karttaan kielletyksi merkityille alueille ei saa mennä ja viitoituksia tulee noudattaa.  
 
Kilpailureitin pituus on tarpoja- ja kirjavalla sarjalla n. 6 km ja samoaja- ja vaeltaja-sarjoilla n. 8 km.  
Reitti kulkee metsässä pääsääntöisesti satunnaisia koiranulkoilutuspolkuja ja maastopyöräilyuria 
pitkin. Lumitilanteen vuoksi kaikkia polkuja ei ole kuljettu ja metsässä voi olla myös ylimääräisiä 
polkuja. Vartion reitinvalinnasta riippuen reitti voi mennä myös umpihangessa.  
 
Reitti on suunniteltu kuljettavan kävellen, mutta vartiot saavat myös ottaa sukset, lumikengät tai 
liukulumikengät mukaan. Koko vartion on joko käveltävä tai käytettävä suksia, lumikenkiä tai 
liukulumikenkiä. Osa vartiosta ei voi siis kävellä osan kulkiessa apuvälineillä. Kulkutavalla ei ole 
vaikutusta pisteisiin. Latuja reitillä ei ole hyödynnettäväksi. Mahdollisesti reitille osuvilla 
hiihtoladuilla ei saa kävellä. 
 
Rastit on merkitty maastoon rastilipulla, jonka malli on nähtävissä lähtöpisteessä. 
 
Vaellusrasteilla on käytävä annetussa järjestyksessä. Rastilla käymättä jättäminen katsotaan kilpailun 
keskeyttämiseksi.  
 

Ruoka ja juoma 

Vartioiden tulee ottaa eväitä omiin tarpeisiin mukaan. Juomapulloja on mahdollista täyttää kerran 
päivän aikana reitin varrella.  
 

Tehtävät 

Rasteilla tehtävät annetaan kirjallisina tehtäväkäskyinä, jota saatetaan täydentää lisäohjeilla. Vartion 
tulee huolehtia, että se saa kaikki tehtäväkäskyssä mainitut liitteet. Vartion tehtävä on myös 
huolehtia, että kaikkiin vastauspapereihin, kätevyystehtäviin ja muihin arvosteltavaksi palautettaviin 
tuotoksiin on merkitty vartion nimi ja numero. Vartion kirjoittamat vastaukset tulee kirjoittaa 
selkeästi. 
 
Tehtäväluetteloon voi tutustua ennakkoon kilpailun nettisivulla. 
 

Muutokset tehtäväluetteloon 

Samoajien ja vaeltajien sarjoissa tehtäväluetteloon on tullut lisäys. Tehtävä Mainoskatko on lisätty 
tehtäväluetteloon. 
 

https://uusimaa.partio.fi/nyt/hankitv/kisakutsu/
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Kännykät 

Kilpailijoilla saa olla kännykät mukana, mutta niiden hyödyntäminen tehtävien tekemisessä on 
kisasta hylkäämisen uhalla kielletty. Kännyköitä ei saa pitää esillä rastipaikalla eikä tehtäviä 
tehtäessä. 
 

Käyttäytyminen 

Kaikilta kilpailijoilta edellytetään partiomaista käytöstä kilpailukeskuksessa ja maastossa koko 
kilpailuviikonlopun ajan. Niiden kilpailijoiden, joilla on partiohuivi, on kannettava sitä esillä koko 
kilpailun ajan. Myös jokamiehenoikeuksia ja velvollisuuksia sekä liikennesääntöjä on noudatettava ja 
muut tiellä ja maastossa liikkujat huomioitava.  
 
On muistettava, että kilpailijat edustavat ulkopuolisten silmissä partiota ja partiolaisuuteen liittyy 
odotuksia, jotka kannattaa huomioida omassa käytöksessään ja toiminnassaan.  
 

Päihteet 

Kilpailu on päihteetön ja savuton tilaisuus.  
 

Löytötavarat 

Löytötavaroita säilytetään kilpailun ajan kisakeskuksessa. Kilpailun jälkeen kadonneita tavaroita voi 
tiedustella 15.3. saakka Uudenmaan Partiopiirin piiritoimistolta. Tämän jälkeen löytötavarat 
toimitetaan kierrätykseen.  
 

Palaute 

Keräämme kilpailun jälkeen palautetta ja toivomme jokaisen vartion vastaavan palautelomakkeeseen. 
 

Kilpailuaika 

Kilpailun aika on Suomen tasavallan virallinen aika. 
 

Eksyminen 

Mahdollisissa eksymistapauksissa vartio yrittää paikantaa sijaintinsa. Tarvittaessa voitte soittaa 
kisakeskukseen +358 40 6645200. 
 

Keskeyttäminen 

Mikäli vartio päättää keskeyttää kilpailun, on sen ilmoittauduttava lähimmälle auki olevalle rastille. 
Keskeyttänyt vartio siirtyy itse kilpailukeskukseen. Keskeyttäneiden vartioiden on ilmoittauduttava 
järjestäjälle kilpailukeskukseen saavuttuaan. 
 

Ensiapu ja hätätilanteet 

Vartiot vastaavat omasta ensiavustaan itse. Vartiolla on oltavat omat varusteluettelon mukaiset 
ensiapuvälineet pieniä tapaturmia varten. Näitä ei ole tarkoitus käyttää tehtäväsuorituksiin. 
 
Hätätapauksissa vartio pyytää apua 112-sovelluksella tai soittamalla 112. 
 
Mikäli vartio ei tiedä, kuinka toimia ensiapua vaativassa tilanteessa, tulee sen ottaa yhteyttä 
lähimmän rastin rastihenkilöstöön tai soittaa kisakeskukseen: +358 40 6645200. Numero kannattaa 
tallentaa puhelimeen ennen kilpailun alkua.  
 

Koronavirus 

Kilpailun järjestäjä seuraa koronavirustilannetta ja noudattaa viranomaisten päivittyviä ohjeita. 
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Koronan osalta kiinnitämme huomiota etenkin perusasioihin: hyvään hygieniaan sekä turvaväleihin. 
Maskeja käytetään sisätiloissa ja tiiviissä ihmisjoukoissa. Kisan järjestäjät rajoittavat samanaikaisesti 
tiloissa olevien ihmisten määrää. Kilpailu on täysin ulkotapahtuma.  
 
Rastit on suunniteltu niin, että tehtävien suorittaminen tai mahdollisen jonottaminen on mahdollista 
turvavälit säilyttäen. Jos rastilla ei voi noudattaa turvavälejä, kilpailijoita ohjeistetaan käyttämään 
maskia. Tätä varten vartioilla tulee olla maskeja mukana. 
 
Kilpailu tarjoaa käsidesiä rastien yhteydessä. Kilpailijoiden tulee lisäksi varautua kisan ajaksi omin 
käsidesipulloin, joiden tulee riittää koko kilpailusuorituksen aika. 
 
Kisakeskuksessa ei ole mahdollista oleskella sisällä kuin hoitamassa asioita. Kilpailukeskuksen 
sisätiloissa käyntiä varten tulee varautua suojamaskein, koska tilat ovat ahtaat. Maskia tulee käyttää 
kaikissa yhteiskäytössä olevissa sisätiloissa. Ulkotiloissakin maskia suositellaan käytettäväksi 
ruuhkaisissa tilanteissa tai jos ollaan lähellä toisia. Rastihenkilön ohjeiden tai tehtäväkäskyn mukaan, 
vartion on pidettävä joillain rasteilla maskia. 
 
Lisätietoja maskeista ja niiden turvallisesta käytöstä löytyy THL:n verkkosivuilta. 
 
Sairastuneena tai oireisena ei tule osallistua kilpailuun. Tällaisessa tapauksessa on toivottavaa, että 
vartio etsii sairastuneen tilalle jonkun toisen jäsenen tai tulee kilpailuun vajalukuisena.  
 
Jos vartion jäsen sairastuu kilpailun aikana, oireista on ilmoitettava välittömästi kisakeskukseen +358 
40 6645200. Oman ja muiden turvallisuuden takaamiseksi vartiota pyydetään tarkkailemaan 
vointiaan koko kisan ajan. Oireinen vartion jäsen ei saa jatkaa kilpailua. Jos muut vartion jäsenet ovat 
terveitä ja oireettomia, he saavat jatkaa kilpailua. 
 
Jokaisen kisaan osallistuvan toivotaan lataavan Koronavilkku-sovellus puhelimeensa. 
 

Tulokset ja palkintojen jako 

Tulokset julkaistaan kisan sivuilla. Palkintojen toimittamisesta sovitaan palkittavien vartioiden 
kanssa erikseen. 
 
Kilpailun edetessä tuloksia julkaistaan mahdollisuuksien mukaan kilpailun verkkosivuilla. Myös 
oikeita vastauksia tehtäviin julkaistaan kisojen nettisivuilla kilpailun jälkeen. 
 

Osanottomaksu 

Osanottomaksuun sisältyy kaikki kilpailussa jaettava materiaali sekä lämmin ateria kilpailun jälkeen.  
 

Vakuutus ja osanotto-oikeus 

Vartiot kilpailevat omalla vastuullaan. Kilpailijat on vakuutettu Suomen Partiolaisten jäsenmaksuun 
sisältyvällä tapaturma- ja vastuuvakuutuksella. 
 
Kaikilla kilpailijoilla tulee olla vuoden 2022 Suomen Partiolaisten jäsenmaksu maksettuna. 
Poikkeuksena partioon tutustujat, jotka eivät ole osallistuneet aikaisemmin partiotaitokilpailuun 
kilpailijana, voivat osallistua kilpailuun ilman voimassa olevaa Suomen Partiolaisten jäsenyyttä. 
 

Vartioluettelo 

Vartioluettelo kilpailunumeroineen julkaistaan kilpailun nettisivulla.  
 
Kannustamme kaikkia vartioita lähtemään myös Kajaaniin SM-kisoihin, Riekon Kiepaukseen 12.-
13.3.2022. 
 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille
https://uusimaa.partio.fi/nyt/hankitv/sarjat/
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Järjestäjät 

Kilpailun järjestäjänä toimii keravalaiset partiolippukunnat yhdessä. 
 
Kilpailunjohtaja: Pia-Maritta Puruskainen, Eräkamut ry 
Tehtäväpäällikkö: Lotte Malkakorpi, Hiiden Hittavaiset ry 
Tulostoimisto: Tatu Ulvila, Kalevan Kipunat ry 
Rata: Sami Carlenius, Keravan Korvenpojat ry 
Viestintä: Minna Pyykkönen, Hiiden Hittavaiset ry 
Kilpailun ydintiimin muut jäsenet: Annika Tupeli, Keravan Korvenpojat ry, Tomi Sorsa, Kalevan 
Kipunat ry 
 
Tuomarineuvosto 
 
Tuomarineuvoston puheenjohtaja: Jari, Jarzi, Martikainen 
Kilpailun valvoja: Vili Huhta-Koivisto 
Kilpailunjohtaja: Pia-Maritta Puruskainen  
Kilpailun järjestäjiin voi olla ennen kilpailua yhteydessä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen  
hankitv22@gmail.com. 
 
Vielä kerran tervetuloa Hanki TV! -partiotaitotapahtumaan Keravalle! 
 
t. Keravalaiset lippukunnat 
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