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Hei KooVee-kisaajat! 
 
Tervetuloa Uudenmaan Partiopiirin syysmestaruuskilpailuihin KooVee-kisoihin. 
Kilpailut järjestetään 14.-15.9.2019 Vihdin Moksissa ja kisakeskuksena toimii Riuttarannan 
leirikeskus, Moksintie 365, 03400 Vihti. 
 
Ilmoittautuminen avautuu kisapaikalla lauantaina 14.9. klo 8.30 ja sulkeutuu 14.9. klo 9.15. 
Olettehan ajoissa paikalla! 
 
Kisat päättyvät tarpojilla lauantaina 14.9. arviolta klo 19.00 ja samoaja-/vaeltajasarjoilla 
sunnuntaina 15.9. klo 15.00. 
 
Saapumisohjeet: 
Ajo-ohje kisakeskukseen löytyy navigaattorin osoitteella: Riuttarannan leirikeskus, Moksintie 
365, 03400 Vihti. Saapuessasi Riuttarantaan käänny oikealle suuntaan “Riuttaranta, uusi 
puoli”. Tästä lähtien noudatetaan liikenteenohjausta. 
 
Kisaajien kuljetuksista huolehtivien kannattaa huomioida, että kisojen päättymisaika on 
suuntaa-antava. 
 
Käytännön ohjeita/tietoa kisaajille: 
Tarjoamme peseytymismahdollisuuden lämpimällä vedellä kilpailun jälkeen seuraavasti: 

- tarpoja-sarjat lauantaina klo 14.00-18.30 
- samoaja-/vaeltajasarjat sunnuntaina klo 10.00-14.30 

 
Lämmin ateria tarjoillaan kisaajille maalissa. Ruoka on tarjolla tarpoja-sarjoille lauantaina klo 
14.00-18.30 ja samoaja-/vaeltajasarjoilla sunnuntaina klo 10.00-14.30. 
 
Kisaajilla on mahdollisuus telttamajoitukseen kisoja edeltävänä yönä (13.-14.9.). Mikäli 
tarvitset majoitusta, ota yhteyttä kisanjohtajaan Mariin 8.9.2019 mennessä. Aamiainen 
yöpyjille lauantaina 5 eur / hlö.  
 
Kisoissa noudatetaan Suomen Partiolaisten turvallisuusohjetta, joten koko vartion tulee 
tutustua kyseiseen ohjeeseen: 
https://www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-johtaminen/toiminnan-
turvallisuus/turvallisuusohjeet/  
 
Osanottomaksuun kuulumattomat maksulliset palvelut: 

- Ennen kisoja pe-la kisakeskuksella yöpyneille aamiainen 5 euroa/henkilö. 
- Yösarjoilla sunnuntaiaamulle aamiaispaketti 5 euroa/henkilö. Aamiaispaketti tilataan 

8.9.2019 mennessä sähköpostitse (lippukuntavihtera@gmail.com). Merkitse 
tilaukseen vartion nimi ja numero, henkilömäärä ja mahdolliset ruokarajoitteet. 
Maksuohjeet saat vastaussähköpostissa. 

- Sunnuntaiaamun aamiaispaketti on maksuton VIP-ilmoittautuneille (15.6. mennessä 
ilmoittautuneet), eikä sitä tarvitse erikseen tilata. 

- Kisakeskuksessa toimii pienimuotoinen kioski: myynnissä mm. täytettyjä sämpylöitä 
ja makeisia. Maksu käteisellä. 
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Vartioiden sarjakohtaiset numerot ovat tämän kirjeen lopussa (päivitetty jälki-
ilmoittautumisen päättymisen jälkeen 1.9.2019).  
 
Sarjakohtaiset pakolliset varusteet on listattu alla. Vartiolla tulee olla mukanaan ainakin 
seuraavat varusteet: 
 
 TARPOJASARJAT: 

● Henkilökohtaiset varusteet: puukko, ensiside tai vastaava, tulitikut, juomapullo tai 
vastaava, eväät, kynä, heijastin, henkilökohtaiset lääkkeet ja partiohuivi sekä 
partiojäsenkortti ja henkilöllisyystodistus 

● Vartiokohtaiset varusteet: ensiapupakkaus (ensiside, ideal-side, laastaria, 
haavateippi, sidetaitos, suojakäsineet), 2 kompassia, valaisin, kello, sakset, musta 
paksu permanent marker tussi, retkikeitin (vähintään 1 l), kirves (puun halkaisuun), 
saha (puun sahaamiseen).  

● Merkintälappu, joka voidaan kiinnittää kätevyystehtävien tuotoksiin, 1 kpl 
● Vartion kilpailunumero jokaiselle vartion jäsenelle vaatteisiin kiinnitettynä. 
● Ruoat kilpailun ajaksi koko vartiolle. Kilpailijoille tarjotaan lämmin ateria 

kilpailusuorituksen jälkeen.  
 

SAMOAJASARJAT: 
● Henkilökohtaiset varusteet: puukko, ensiside tai vastaava, eväät, juomapullo tai 

vastaava, tulitikut, kynä, kompassi, kello, heijastin, valaisin ja yöpymisvarusteet 
(vartion harkinnan mukaan, ellei järjestäjä ole antanut tarkempia ohjeita), 
henkilökohtaiset lääkkeet ja partiohuivi sekä partiojäsenkortti ja henkilöllisyystodistus 

● Vartiokohtaiset varusteet: ensiapupakkaus (ensiside, ideal-side, laastaria, 
haavateippi, sidetaitos, suojakäsineet), majoite, retkikeitin (vähintään 1 l), kirves, 
sakset, musta paksu permanent marker tussi, yksi pari viiltosuojahanskat / vartio, 
metalliviila (metallilevyn viimeistelyyn), peltisakset (metallilevyn leikkaamiseen), 
puukko (metallin työstämiseen/leikkaamiseen), käsipora/vintilä (puun poraamiseen), 
puuporanterä 10 mm (puun poraamiseen), saha (puun sahaamiseen), hiomapaperia 
(puun viimeistelyyn), vasara (metallin muokkaamiseen), rullamitta 

● Merkintälappu, joka voidaan kiinnittää kätevyystehtävien tuotoksiin, 3 kpl 
● Vartion kilpailunumero jokaiselle vartion jäsenelle vaatteisiin kiinnitettynä. 
● Ruoat kilpailun ajaksi koko vartiolle. Kilpailijoille tarjotaan lämmin ateria 

kilpailusuorituksen jälkeen.  
 
VAELTAJASARJAT: 

● Henkilökohtaiset varusteet: puukko, ensiside tai vastaava, eväät, juomapullo tai 
vastaava, tulitikut, kynä, kompassi, kello, heijastin, valaisin ja yöpymisvarusteet 
(vartion harkinnan mukaan, ellei järjestäjä ole antanut tarkempia ohjeita), 
henkilökohtaiset lääkkeet ja partiohuivi sekä partiojäsenkortti ja henkilöllisyystodistus 

● Vartiokohtaiset varusteet: ensiapupakkaus (ensiside, ideal-side, laastaria, 
haavateippi, sidetaitos, suojakäsineet), majoite, retkikeitin (vähintään 1 l), kirves, 
sakset, musta paksu permanent marker tussi, kourutaltta 12 mm (puun 
kovertamiseen) ja vasara (puun kovertamiseen), käsipora/vintilä, (puun 
poraamiseen), puuporanterä 10 mm (puun poraamiseen), saha (puun sahaamiseen), 
hiomapaperia (puun viimeistelyyn), rullamitta 

● Merkintälappu, joka voidaan kiinnittää kätevyystehtävien tuotoksiin, 3 kpl 
● Vartion kilpailunumero jokaiselle vartion jäsenelle vaatteisiin kiinnitettynä. 
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● Ruoat kilpailun ajaksi koko vartiolle. Kilpailijoille tarjotaan lämmin 

ateria kilpailusuorituksen jälkeen. 
 
 
 
Mahdolliset kiertopalkinnot ja niiden puolustajat 
Vuoden 2018 mestarit  
Tarpoja avoin (vanha punainen sarja): Puddipäät, Siuntion Koskikarat 
Vaeltaja naiset (vanha ruskea sarja): Käpy kusee, Mäntsälän Metsäkävyt 
Vaeltaja avoin (vanha sarja): Kabel, Järvenpään Metsänkävijät 
  
Kilpailusta hylkääminen 
Vartion jäsenen loukkaantumisen tai sairastumisen vuoksi vajaalukuiseksi tuleva vartio saa 
jatkaa kilpailun sisällä tuomarineuvoston luvalla. Vajaalukuisuus ei merkitse kilpailun 
keskeyttämistä. Määräykset, joiden rikkominen kilpailun kuluessa voi aiheuttaa vartion 
hylkäämisen kilpailusta:      

● Kilpailuvartio ei saa jakaantua ilman tehtäväkäskyn tai jakaantumisohjeen 
(matkaohje) lupaa. 
        

● Lunttien tai muun vastaavan kirjallisuuden käyttö, vartioiden yhteistyö tehtävissä ja 
ulkopuolisen avun käyttö on kielletty (ellei järjestäjä toisin määrää). 
        

● Vartioiden huoltaminen kilpailun aikana on kielletty, huoltajan liikkuminen 
kilpailumaastossa omavaltaisesti voi aiheuttaa häneen yhdistettävissä olevien 
vartioiden sulkemisen kilpailusta. 
        

● Omien karttojen, radiopuhelimien, matkapuhelimien, sähköisten paikannus- ja/tai 
kommunikointilaitteiden sekä sähköisten tiedontallennuslaitteiden hallussapito 
kilpailujen aikana on kielletty (ellei järjestäjä toisin määrää). Kielto ei koske 
kameroita, joita käytetään kisamuistojen tallentamiseen muulloin kuin 
tehtäväsuorituksen aikana eikä matkapuhelimia, jotka ovat mukana hätätilanteita 
varten sammutettuina ja sinetöityinä. 
        

● Tulen sytyttäminen, polttopuiden ottaminen, viljelysten ylittäminen, pihamailla kulku, 
rakennustarvikkeiden ottaminen ja puiden kaataminen ilman lupaa on kielletty. 
        

● Vartion on käytävä kaikilla vaellusrasteilla ennalta määrätyssä järjestyksessä. 
        

● Kilpailuvarusteet on kuljetettava lähdöstä kaikkien vaellusrastien kautta maaliin. 
Tehtävän aikana, kuten vaellusrastien välisen suunnistustehtävän aikana, 
varusteiden ei tarvitse olla mukana, ellei järjestäjä tätä erikseen vaadi. Jos 
suunnistustehtävä on vaellusrastilta toiselle, tulee varusteiden olla mukana tämän 
suunnistuksen lähdössä ja maalissa, ellei järjestäjä toisin määrää. 

Tuomarineuvosto voi hylätä vartion kilpailusta lisäksi silloin, jos kilpailuvartion tai sen 
jäsenen todetaan menetelleen kilpailussa tai kilpailualueella (myös muulloin kuin kilpailun 
kuluessa) partiohengen vastaisesti tai rikkoneen sääntöjä tai sillä on tavallista enemmän 
ennakkotietoa kilpailusta. 
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Tehtäväsuorituksen hylkääminen 

Tehtäväkäskyssä kiellettyjen varusteiden käyttö tehtäväsuorituksen aikana aiheuttaa vartion 
kyseisen tehtäväsuorituksen hylkäämisen. Muu tehtäväkäskyn vastainen suoritus voi 
aiheuttaa vartion kyseisen tehtäväsuorituksen hylkäämisen. Tehtävän hylkäys 
tehtäväkäskyn vastaisesta suoritteesta aina tuomarineuvoston päätöksellä. 
 
Muutokset tehtäväluetteloon:  
Ei muutoksia tehtäväluetteloon. Tehtäväluettelo on tämän kirjeen lopussa.  
 
Kuvaus kilpailureitistä: 
Kilpailun reitti on suurimmalta osaltaan melko helppokulkuinen. Matkaa tulee tarpoja-
sarjassa noin 8 km ja samoaja- ja vaeltaja-sarjoissa noin 20 km. Tarpojien reitistä vähän yli 
kilometri ja samoajien ja vaeltajien reiteistä vähän alle kilometri on asfalttitien reunaa pitkin 
(riippuen tietenkin reittivalinnoista). Tällöin vartio kulkee tien vasenta reunaa pitkin ja 
kiinnittää erityistä huomiota ja varovaisuutta mahdollisesti vastaantuleviin autoihin. Muuten 
reitit kulkevat hiekkateillä, poluilla tai umpimetsässä Moksijärven ympäristössä. 
 
Partioterveisin, 

KooVee-kisojen johtajat 

Mari Svahn ja Juha Honkaniemi 

mari.svahn@netti.fi, 0505901914 / juha.honkaniemi@gmail.com, 0453522407 

 

Tuomarineuvoston puheenjohtaja Jari Matikainen, Kieh, jari.matikainen@uusimaa.partio.fi 

Kilpailun valvoja Mirjam Pullinen, JäMe, mirjam.pullinen@uusimaa.partio.fi 
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Vartioiden sarjakohtaiset numerot  
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TEHTÄVÄLUETTELO  Tarpoja Samoaja Vaeltaja 
Retkeilytaidot     
 Copy/Paste X X X 

 Afrikan tähti  X X 
 Tonava kaunoinen   X 
  6 12 18 

Kädentaidot     
 Ruusunen ja seitsemän peninkulmaa  X X 

 Skål   X 
 Burn baby, burn!  X  

 Symbaali X X X 
  6 18 22 

Yhteiskunta ja erilaiset ihmiset     
 Esperanto X X X 
 Sharabuka marabara! X X X 
 Mikä maa, mikä valuutta?  X X 

 Yksi kaikkien ja kaikki yhden X  X 
  12 12 16 

KooVee     
(Kilpailukohtainen painotus) Anssi Kela  X X 
 Perinneruoka X X X 

 Vihti  X X 
 Lingua KooVee X X X 
  10 18 22 
Ympäristö     
 Lentäen olisit jo perille  X X 
 Aqua purificata X X X 
 Tunnista & Muista X X X 
  10 14 14 
Luova ajattelu      
& ongelmanratkaisu Pisan kalteva torni X X X 
 Ti-Taa  X X 

 Kielet X X X 
  8 12 14 

Arjentaidot ja turvallisuus     
 Tulta päin  X X 
 Aistit auki X X X 
 Päin punaista X X X 
  8 14 14 
 Pisteet yhteensä 60 100 120 
 
 
REITTIEN PITUUDET SARJOITTAIN 
 

Sarja Kilpailureitti nopeakulkuinen, 
vähän nousua km 

Kilpailureitti hidaskulkuinen, 
paljon nousua km 

Tarpoja 5-10 3-8 

Samoaja 15-25 10-18 

Vaeltaja 15-30 10-20 
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ILMOITTAUTUMISLOMAKE 

Vartion tulee täyttää tämä lomake ennen ilmoittautumista. Ilmoittautuminen avautuu kisapaikalla lauantaina 14.9. 
klo 8.30 ja sulkeutuu 14.9. klo 9.15. Olettehan ajoissa paikalla! 
 

 
Kisavartion 

nimi 
 

 

 
Kisavartion 

numero 
 

 

 
Lippukunta 

 

 

 
Kisavartion 

jäsenet 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nimi 

 
 

Syntymäaika 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 


