
 Ennakko-ohje 
 

 

2.9.2020 

 

 

 

 

 

 

Tervetuloa Kuusipalaa2020-partiotaitokilpailuun kisailemaan Uudenmaan Partiopiirin 

mestaruuksista tarpoja-, samoaja-, vaeltaja- ja kevyessä sarjassa. 

Lue tämä ohje huolellisesti ja välitä tiedot kaikille vartiosi jäsenille. 

Tutustukaa tarkoin myös Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeisiin ja hygienia- ja 

turvallisuussuosituksiin. 

Muista hyvä käsihygienia ja turvavälit – niin mekin teemme.  

Osallistumismaksuun sisältyy kilpailukeskuksen palvelut, tehtäväkäskyt liitteineen, tehtävissä 

tarvittava materiaali, kartat, juomarasti, yksi lämmin ateria ja palkinnot parhaille. Kilpailun jälkeen 

tehtävät ovat vapaasti käytettävissä ja muokattavissa lippukuntanne omissa tapahtumissa. 

Kilpailukeskus 

Kilpailukeskuksena toimii loma- ja juhlahuvila Villa Tammikko, Maisalantie 237, Tuusula. 

Kilpailukeskus on avoinna 12.9. klo 9.00 – 13.9. klo 17.00. 

Saapuminen ja pysäköinti 

Vartioita suositellaan saapuvan kilpailukeskukseen linja-autolla tai kimppakyydillä. HSL:n bussi 

641 liikennöi Leinelän asemalta 8:01 ja 8:32. Kilpailukeskusta lähin pysäkki on nimeltään Berga, 

josta on kävelymatkaa 800 metriä. 

Kilpailukeskuksen pihaan ei saa tulla autolla. Autojen purku- ja pysäköintialueeksi on varattu 

Klemetskog skolan pallokenttä, Maisalantie 273, Tuusula, josta on kävelymatkaa 400 metriä.  

Kilpailuvartioita kehotetaan saapumaan kilpailukeskukseen mahdollisuuksien mukaan 

kilpailuasussa. Vartionjohtajat, täyttäkää oheinen ilmoittautumislomake, ja palauttakaa se heti 

kilpailukeskukseen tullessanne. 

Varusteiden säilytys, peseytyminen ja käymälät 

Vartiot voivat jättää vaihtovaatteensa ja muita varusteita kilpailukeskuksessa sijaitsevaan aittaan 

vartion nimellä ja numerolla varustetuissa repuissa tai laukuissa. Vartiot voivat peseytyä 

lämpimässä suihkussa kilpailukeskuksessa kilpailun jälkeen. Kilpailukeskuksessa ja yörastilla on 

käymälät. 

Ruokailut ja juomavesi 

Osallistumismaksuun sisältyvä ateria tarjoillaan kilpailun jälkeen kilpailukeskuksessa. Yösarjoille 

(samoaja, vaeltaja ja kevyt) tarjoillaan lisäksi kaurapuuroa yörastilla klo 6-6.30. Vartiot voivat 

täyttää vesiastiansa kilpailukeskuksessa, lauantaina yhdellä kilpailurastilla ja yörastilla. 

 



Kilpailukeskuksen opaskartta 

 

Aikataulu 

Lauantai 12.9.  

9.00 Kilpailukeskus avataan 

9.00-9.30 Kilpailuun ilmoittautuminen (Täyttäkää ja palauttakaa liitteenä oleva lomake.) 

9.50 Kilpailun avajaiset 

10.00 Lähtö 

16-18 Tarpoja-sarja saapuu maaliin 

16-19 Tarpoja-sarjan peseytyminen ja ruokailu kilpailukeskuksessa 

19 Palkintojenjako  

18-21 Yösarjat saapuvat yörastille 

Sunnuntai 13.9. 

10-13 Yösarjat saapuvat maaliin 

10-15 Yösarjojen peseytyminen ja ruokailu kilpailukeskuksessa 

15 Palkintojenjako  

Maasto, kartta ja reitit 

Kilpailumaasto on pääosin helppokulkuista mäntykangasta. Alueella on paikoin erittäin tiheä 

polkuverkosto, eikä kaikkia polkuja ole merkitty kilpailukarttaan. Kilpailukarttana käytetään 

suunnistuskarttoja 1:10 000 ja 1:7 500 (Tuusulan Voima-Veikot). Yösarjoissa käytetään myös otetta 

Maanmittauslaitoksen peruskartasta 1:15 000.  

Reittien pituudet ovat lyhintä sallittua reittiä pitkin mitattuna tarpoja-sarjat 7,5 km, samoaja-sarjat 

21 km, vaeltaja-sarjat 25 km ja kevyt sarja 18 km. 

 

 



Pakolliset varusteet 

Vartiolla tulee olla mukanaan seuraavat pakolliset varusteet: 

Tarpoja-sarja 

Henkilökohtaiset varusteet: puukko, ensiside tai vastaava, tulitikut, juomapullo tai vastaava, eväät, 

kynä, heijastin, henkilökohtaiset lääkkeet ja partiohuivi. 

Vartiokohtaiset varusteet: käsidesi, ensiapupakkaus (ensiside, ideal-side, laastaria, haavateippi, 

sidetaitos, suojakäsineet), 2 kompassia, hakaneula, saha, vasara, rullamitta, keitin, polttoaine 

keittimeen, noin 1,5 litran keittoastia, valaisin ja kello sekä vartion numerolla varustettu 

vedenkestävä rintanumero ja vartion nimellä, numerolla ja kiinnitysnarulla varustettu vedenkestävä 

numerolappu. Vartioiden numerot ovat tämän ohjeen lopussa.  

Samoaja-, vaeltaja- ja kevyt sarja 

Henkilökohtaiset varusteet: puukko, ensiside tai vastaava, eväät, juomapullo tai vastaava, tulitikut, 

kynä, kompassi, kello, heijastin, valaisin, yöpymisvarusteet, henkilökohtaiset lääkkeet ja 

partiohuivi. 

Vartiokohtaiset varusteet: käsidesi, ensiapupakkaus (ensiside, ideal-side, laastaria, haavateippi, 

sidetaitos, suojakäsineet), avotulimajoite (laavu, loue tai erätoveri), saha, kirves, vasara, sakset, 

sivuleikkurit pyöränpinnojen katkaisuun (ei kevyt-sarjassa), pieni ristipääruuvimeisseli (ei kevyt-

sarjassa),  rullamitta, hakaneula, keitin, polttoaine keittimeen ja noin 1,5 litran keittoastia sekä 

jokaisella vartionjäsenellä vartion numerolla varustettu vedenkestävä rintanumero ja kolme vartion 

nimellä, numerolla ja kiinnitysnarulla varustettua vedenkestävää numerolappua (kevyt sarjassa 

kaksi). Vartioiden numerot ovat tämän ohjeen lopussa.  

Lisäksi vaeltaja-sarjalla on oltava 12 mm tasataltta. 

Sähkötyökalujen käyttäminen on kielletty, pois lukien järjestäjän mahdollisesti lähtötehtävään 

osoittamat työkalut. 

Vartiolla saa olla mukana matkapuhelimia hätätilanteita varten. Puhelimet tulee olla sammutettuina. 

Järjestäjät sinetöivät puhelimet lähtötehtävän aluksi. Puhelimien käyttö muuhun kuin hätätilanteisiin 

on kielletty ja johtaa kilpailusta hylkäämiseen.  

Kilpailun ulkopuolella olevat vartiot 

Vartio osallistuu tapahtumaan kilpailun ulkopuolella, mikäli vartion kokoonpano ei ole 

partiotaitokilpailujen sääntöjen mukainen esimerkiksi vartionjäsenten lukumäärän tai iän osalta, 

ellei tuomarineuvosto muuta päätä. 

Kilpailusta hylkääminen (Partiotaitokilpailujen säännöt, § 10) 

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. 

Tehtäväsuorituksen hylkääminen (Partiotaitokilpailujen säännöt, § 12) 

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. 

Ohjeita huoltajille  

Kilpailuvartioiden kilpailun aikainen huoltaminen ja huoltajan liikkuminen kilpailumaastossa on 

kielletty ja johtaa kilpailuvartion hylkäämiseen. 

Kilpailun järjestäjät 

Uudenmaan Partiopiiri ry ja Tuuspartio ry 

Järjestelytoimikunta 

Kilpailunjohtaja Mikko Lamminpää, mikko.lamminpaa@kolumbus.fi 

Järjestelypäällikkö Minnami Lamminpää 

Tehtäväpäällikkö Juuso Lindberg 

Tuloslaskentapäällikkö Leevi Suotula 

Muonitus Kaisa Frisk 

Tuomarineuvosto 

Puheenjohtaja Timo Lotila, Lepsämän Partio 

Kilpailun valvoja Jari Matikainen, Kiehiset 

Kilpailunjohtaja Mikko Lamminpää, Tuuspartio 

  



Kilpailuvartiot ja numerot 

Sarja Numero Vartion nimi - lippukunta 

Tarpoja naiset  

101 Kettu - Valkealan Kolmisoihtu 

 102 Panda - Valkealan Kolmisoihtu 

 103 Pinkit Yksisarviset - Eräkamut  

 104 Seikkailevat ketut - Mäntsälän Metsäkävyt 

 105 Tunturisopulit – Puskapartiolaiset 

 106 Susihukat-Saukot – Kalevan Kipunat 

   

Tarpoja avoin  

201 JAKEE! - Järvenpään Scoutit- Järvenpää Scouts  

 202 Sjundeå Hawks - Siuntion Koskikarat 

 203 Kurkkumopo - Pornaisten Solmu  

 204 Superscoutit - Järvenpään Scoutit 

 205 Teini-ikäiset mutanttininjakilpikonnat - Pornaisten Solmu 

 206 Veekooässät - Valkealan Kolmisoihtu 

 207 Maakotkat – Klapaset 

208 Lumikarhut – Raudanreippaat  

   

Samoaja avoin  

401 Sairaannopeet - Järvenpään Scoutit - Järvenpää Scouts  

 402 Kosmiset halot - Veikkolan Eräveikot ja -haltiat  

 403 Pyhä Kominaisuus - Muijalan Menninkäiset 

 

Vaeltaja avoin  

601 Betoniraudat - Vihterä 

 602 Etäjormat - Veikkolan Eräveikot ja Haltiat 

 603 Friteeratut kananpoikaset - Sipoon Hukat 

 604 Suomuurain - Järvenpään Metsänkävijät 

 605 Triadi - Järvenpään Scoutit 

   

Kevyt 701 Emalimukit – Raudanreippaat  

 702 Käärmepöllöt - Kalevan Kipunat 

 703 Viisikon paluu - Porvoon Polunlöytäjät 

  

  



ILMOITTAUTUMISLOMAKE 

Palauta täytettynä heti kilpailukeskukseen tultuanne. 

 

Sarja                                   ______________________ 

Vartion numero ja nimi                  __________     _______________________________ 

Vartionjohtajan nimi ja ikä 31.12.2020 ________________________________    _________v 

Vartionjäsenen nimi ja ikä 31.12.2020 ________________________________    __________v 

Vartionjäsenen nimi ja ikä 31.12.2020 ________________________________    __________v 

Vartionjäsenen nimi ja ikä 31.12.2020 ________________________________    __________v 

Vartionjäsenen nimi ja ikä 31.12.2020 ________________________________    __________v 

Vartionjäsenen nimi ja ikä 31.12.2020 ________________________________    __________v 

Vartionjäsenen nimi ja ikä 31.12.2020 ________________________________    __________v 

Vartion yhteisikä 31.12.2020                                                                                    __________v 

 

Sarjajako 

Tarpojat: 4-6, 12–17-vuotiasta jäsentä. Vartion yhteisikä 4 hlö max 58 v, 5 hlö max 73 v, 6 hlö mx 87 v  

Samoajat: 4 14–18-vuotiasta jäsentä. Vartion yhteisikä max 68 vuotta.  

Vaeltajat: 3 vähintään 18-vuotiasta jäsentä. Vaeltajaikäkauden mestaruus käydään erikseen niiden 

vartioiden kesken, joiden kaikki jäsenet ovat 18-23-vuotiaita.  

Kevyt: 2-5 vähintään 15-vuotiasta jäsentä. 


