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Kilpailun aikataulu 

Lauantai 10.2.2018 
 
7.00   Kilpailukeskus avautuu 
7.30-8.30  Ilmoittautuminen 
8.45  Kilpailun avajaiset 
9.00  Lähtö 
14.30  Ensimmäinen vartio maalissa 
15.00  Ruokailu alkaa 
19.00  Viimeinen vartio maalissa 

Palkintojen jako n. tunti sarjan viimeisen vartion maaliin saapumisen jälkeen 
21.00  Kilpailukeskus sulkeutuu   

 

Kilpailun järjestäjät 

Tuomarineuvosto 
 
Tuomarineuvoston puheenjohtaja Aki Solala  Tampereen Eräpojat. 
     0400846973 aki.solala@tpnet.fi 
Kilpailijoiden edustaja   Niko Greus  Tyrvään Metsänpojat 
                                                           0400 670 593  niko.greus@gmail.com 
Valvoja     Siiri Liikonen Kärkölän Kärpät ry 
Kilpailunjohtaja   Outi Siirola Santamäen Palokärjet ry 
     0505545424 outi.siirola@gmail.com 
 

Järjestelytoimikunta 
Kilpailunjohtaja   Outi Siirola   Santamäen Palokärjet ry 
Järjestelysihteeri   Tanja “Tapsu” Sallanniemi Riihimäen Erätytöt ry 
Tehtäväsihteeri   Eve Koskela   Riihipääskyt ry 
Tehtäväpäällikkö   Hanna Kukkamaa  Riihipääskyt ry 
Tehtäväpäällikkö   Ville-Matti Rissanen  Ryttylän Eräveikot ry 
Ratamestari    Jouni Lappalainen  Hirviveikot ry 
Talouspäällikkö   Iina Taskinen   Riihimäen Erätytöt ry 
Huoltopäällikkö   Aleksi Rautiainen  Santamäen Palokärjet ry 
Tiedotuspäällikkö   Heini Salo-Vihra  Riihipääskyt ry 
Tulostoimistopäällikkö   Riina Rautianen   Santamäen Palokärjet ry  
 



Kilpailunjohtajan tervehdys 
Tervetuloa kilpailemaan Lopen Launosiin Hämeen partiopiirin talvimestaruuksista! Pehtoori 
2018 kisataan Launosten kartanomiljöössä. Halusimme tehdä perinteisen partiotaitokilpailun, 
jossa näkyy myös kylän historia. Pienen kylämme historiaan ovat vaikuttaneet merkittävästi 
kylän kaksi kartanoa, Launon kartano ja Santamäen kartano. 
 
Talvikilpailujen haasteena on vaikea sään ennakointi, emme voineet etukäteen varmistua, 
että saisimme kilpailuihin lunta, joten kilpailussa edetään jalan. Partiolaisina osaatte 
varautua kisapäivään sään vaatimalla tavalla. Olemme kuitenkin tilanneet säätoimittajalta 
pikkupakkasta ja aurinkoa. 
 
Tätä kilpailua emme olisi pystyneet pienenä lippukuntana järjestämään yksin. On hienoa, 
että Riihimäen alueen lippukunnat ovat olleet kaikki yhdessä tekemässä tätä kisaa. Haluan 
kiittää myös maanomistajia ja Lopen kuntaa, jotka ovat antaneet ilolla luvan käyttää järjestää 
kilpailut juuri täällä. Kiitos myös kaikille yhteistyökumppaneillemme, jotka ovat lahjoittaneet 
kilpailumateriaaleja tai palkintoja. 
 
Kilpailijat! Vielä kerran tervetuloa Pehtooriin! Viettäkää mukava kisapäivä yhdessä vartionne 
kanssa. Tehkää parhaanne ja voittakaa itsenne! 
 
Terveisin, 
 
Outi Siirola 
kilpailunjohtaja 

 
  



Kilpailun suojelijan tervehdys 

Kansainvälinen Partioliike on alkanut 1907 englannissa ja rantautui pian jo suomeenkin 
1910. 

Tervehdin teitä partiolaiset! 

Vuonna 1972, kolme vuotta ennen minun syntymääni, partiotyttö- ja partiopoikajärjestöt 
yhdistyivät Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry – nimiseksi järjestöksi. Tällä niin 
arvokkaalla, monin tavoin niin innostavalla ja kehittävällä toiminnalla on todella pitkät 
perinteet. Ei siis ihme, että partio on niin suosittu harrastus perheen eri-ikäisten sisarusten ja 
sukupolvienkin kesken vuosista toisiin. 

Nimeni on Janne Tulkki. Olen muusikko ja asun Lopella. Lapseni, jo 18- vuotias poika ja 
kymmenvuotias tyttäreni ovat kumpikin olleet partiossa. Tyttäreni on ollut mukana 
testaamassa tehtäviä koekisoissa. 

Siellä missä minä lapsuuteni, nuoruuden vimmaisiin päiviin saakka asuin, luonto oli lähin 
leikkipaikka ja seikkailupuisto. Valitettavasti minulla ei ollut mahdollisuutta olla mukana 
partiossa, mutta luonnossa olivat kaikki touhumme. Mitäpä muuta maatilojen ja -talojen pojat 
tekisivät pelto- ja navettatöiden lisäksi. 

Armeijassa sain erilaisen kosketuksen luontoon. Muistan aina kuulaat pakkasyöt 
lumihangessa. Siinä herää kunnioitus vahvempaa ja suurempaa kohtaan. Ja sen 
voimaannuttavan riemun, kun oivalsi, että luonto pitää myös huolen, kunhan vain osaa 
puhua sen kanssa samaa kieltä.  Armeijan jälkeen isäni ja veljieni kanssa kävimme usein 
reserviläisten jotoksilla, missä leikkimielisesti kisaillen opettelimme vesistöjen ylityksiä, 
köysikiipeilyä ja monia muita hyödyllisiä taitoja ja ylipäätään, tietämystä luonnosta. 

Alati kehittyvä maailmamme tarvitsee ihmisiä, jotka ovat aidon kiinnostuneita luonnosta ja 
sen hyvinvoinnista. Ihmisiä, jotka osaavat ottaa luontomme huomioon arkipäiväisissäkin 
valinnoissa. Siinä missä me tarvitsemme luontoa, luonto tarvitsee juuri meitä.  

Minun työni on ollut jo kohta kolmekymmentä vuotta viihdyttää ihmisiä. Työhön kuuluu pitkät 
valvotut yöt ja loputtomilta tuntuvat ajomatkat. Kun oikein alkaa väsyttää tai harmittaa, 
parasta mitä tiedän, on suomalainen luonto, järvimaisema ja elävä tuli. Hiljaiset hetket 
nuotiolla lähimpien, tai vaikkapa vain omien ajatusten kanssa ovat parhaita. 

Itseasiassa olen juuri tällä hetkellä teille hiukan kateellinen, sillä minä olen töissä 
Joensuussa, kun te kisailette Launosissa.  

Toivon teille riemukkaita yhdessä olon hetkiä. Olkaa avoimia ja tutustukaa rohkeasti uusiin 
ihmisiin, tiedä vaikka juuri tänä viikonloppuna tapaisi uuden mielenkiintoisen ihmisen, 
tulevan parhaan ystävän. 

Toivotan teidät tervetulleeksi Lopelle, Launosiin. Kauniit maisemat, vaihteleva maasto ja 
talvimestaruuskilpailut odottavat jo teitä. 

Olkaa ylpeitä partiolaisia, tulkaa rennoin ja reippain mielin ja pitäkää hauskaa! 

Ystävällisesti teidän:  

Janne Tulkki 

 



Ohjeita ja määräyksiä kilpailijoille 

Kilpailukeskus 
Launosten koulu 
Kartanontie 8 
12540 Launonen 
 
Kartta kilpailukeskuksen sijainnista löytyy ennakko-ohjeen lopusta. 
 
Autot pysäköidään koulun parkkipaikoille. Suosikaa kimppakyytejä ja etukäteen varattua 
piirin yhteiskuljetusta. Bussin purku osoitteessa Kartanontie 10.  
 
Kilpailukeskus on avoinna 10.2. klo 7.00 alkaen kilpailujen päättymiseen saakka. 
Kilpailukeskuksen päivystävä puhelin on 0400675564/ Tanja Sallanniemi. 
 
Kilpailukeskuksesta löytyvät kilpailutoimisto, vessat, suihkut, varustesäilytys ja pieni puffetti.  
 
Arvotavarat voi jättää kilpailutoimistoon säilytykseen kilpailun ajaksi. Vartion tulee tuoda 
arvotavarat yhdellä kertaa vartion nimellä ja numerolla merkittyyn kirjekuoreen tai pussiin 
pakattuna ilmoittautumispisteeseen. Muistattehan sulkea/laittaa äänettömälle säilytykseen 
tuotavat puhelimet. 
 
Kengät riisutaan liikuntasalin naulakoille. Kengillä liikkuminen on kiellettyä muualla kuin 
eteisessä. 

Ilmoittautuminen 
Vartiot ilmoittautuvat tämän kilpailuohjeen yhteydessä toimitetulla ilmoittautumislomakkeella 
heti kilpailukeskukseen saavuttuaan. Vartionjohtaja esittää ilmoittautumispisteessä 
ilmoittautumislomakkeen, kaikkien  vartion jäsenten  vuoden 2018 SP:n jäsenkortit ja 
henkilötodistukset. Huom! Jokainen voi tulostaa oman jäsenkortin Kuksasta. Myös 
kuvakaappaus kortista hyväksytään. 
 
Jokaisen vartion jäsenen SP:n vuoden 2018 jäsenmaksun tulee olla maksettu ja voimassa 
kilpailun alkuun mennessä. 
 
Järjestäjällä on oikeus lyhennellä ja erotella vartioiden nimiä. Erillistä käsiohjelmaa ei jaeta, 
ota tämä ennakko-ohje mukaasi kisapaikalle. 
 
Mikäli vartion kokoonpano on partiotaitokilpailujen sääntöjen vastainen, tuomarineuvosto 
ratkaisee ilmoittautumisen päätyttyä kisa-a-amuna, kilpaileeko vartio kilpailun ulkopuolella. 
Tuomarineuvoston päätös ilmoitetaan kilpailun avajaisissa. 
 



Avajaiset ja lähtö 
Kilpailun avataan lipunnostolla klo 8.45. koulun edessä amfissa.  Avajaisten jälkeen 
siirrytään suoraan lähtötehtävän suorituspaikalle. Kilpailu alkaa lähtötehtävällä klo 9.00. 

Käyttäytyminen 
Kilpailuvartioilta ja huoltajilta odotetaan partiomaista käyttäytymistä. Partiohuivia kannetaan 
koko kilpailun ajan. Toimitsijoiden ja rastihenkilökunnan antamia ohjeita ja määräyksiä on 
noudatettava. Kilpailun aikana tulee noudattaa liikennesääntöjä ja huomioida muut 
teilläliikkujat.  

Kilpailunumerot 
Jokainen vartio valmistaa itse säänkestävän numerolaput, joista erottuu selkeästi vartion 
numero (ks. IImoittautuneet vartiot). Numerot on pidettävä koko kilpailun ajan näkyvissä. 
 
Kilpailunumeroiden määrät: 
RU/HA  3 kpl 
SI/PU  2 kpl 
OR/VI  1 kpl 

Kilpailukartat, -reitit, -maasto 
Kilpailun vaelluskarttanan käytetään peruskarttapohjaista väritulostetta mittakaavassa 1:10 
000. Suunnistustehtävissä käytetään suunnistuskarttoja. Omien karttojen ja sähköisten 
paikannuslaitteiden käyttö on kielletty. 
 
Kilpailumaasto on pääosin helppokulkuista ja sijoittuu osin taajama-alueelle. Kielletyt alueet 
on merkitty kilpailukarttaan. Lisäksi piha-alueilla kulkeminen on kielletty.  
 
Si/Pu ja Ru/Ha sarjojen reitti kulkee osin maantien vartta pitkin. Tällöin on ehdottomasti 
kuljettava tien vasemmassa laidassa jonossa ja pimeällä on käytettävä heijastinta ja 
lamppua. 
 
Reittien pituudet: 
OrVi n. 9 km 
SiPu n. 11 km 
RuHa n. 14 km 

Eksyminen 
Mikäli vartio eksyy, pysykää rauhallisina. Palatkaa paikkaan, jossa viimeksi olitte varmasti 
kartalla. Hätätilanteessa pyytäkää apua paikallisilta asukkailta ja soittakaa kilpailutoimistoon 
puh. 0400675564 
 



Keskeyttäminen 
Keskeyttäneiden vartioiden on viipymättä ilmoittauduttava lähimmälle kilpailurastille. Sairaus-
/loukkaantumistapauksissa vartiolle järjestetään kuljetus kilpailukeskukselle. Keskeyttäneen 
vartion on kilpailukeskukselle saavuttuaan ilmoittauduttava kilpailutoimistoon. 

Rastit 
Rastit on merkitty maastoon oranssi-valkoisella rastilipulla ja rastin kirjaimella. 

Tehtävien anto ja suorittaminen 
Kilpailun kuluessa tehtävät annetaan kirjallisina käskyinä. Lisäksi rastimiehet voivat antaa 
täydentäviä suullisia ohjeita. 
 
Vartion on merkittävä jokaiseen vastauslomakkeeseen ja arvosteltavaan työsuoritukseen 
vartion kilpailunumero, nimi ja sarja. 
 
Suoritusaika aika- sekä aika- ja taitotehtävissä alkaa sillä hetkellä, kun vartio saa 
tehtäväkäskyn, ellei tehtäväkäskyssä toisin määrätä. Määräajassa suoritettava aika- ja 
taitotehtävä on luovutettava arvosteltavaksi määräajan kuluessa. Ajan ylitys aiheuttaa 
suorituksen hylkäämisen, ellei toisin ilmoiteta. Tehtävissä, joissa ajan ylitys alentaa pisteitä 
tai joissa paras aika antaa täydet pisteet ja tietty aika nolla pistettä, väli interpoloidaan 
suoraviivaisesti. Tällöin esimerkiksi ajaltaan ääripäiden puoleenväliin sijoittuva vartio saa 
pisteistä puolet. 

Säännöt ja määräykset 
Kilpailuissa noudatetaan Suomen Partiolaiset ry:n 1.8.2009 voimaan tulleita 
partiotaitokilpailujen sääntöjä Hämeen Partiopiiri ry:n esittämien poikkeuksien mukaisesti. 
Lisäksi voimassa on 1.4.2013 voimaan tullut sääntömuutoskokeilu, joka koskee oranssin ja 
vihreän sarjan sarjajakoa.  
 
Toimitsijoiden, tehtäväkäskyjen tai kilpailun ohjeiden turvallisuusmääräysten tai -varusteiden 
laiminlyönti suorituksissa johtaa ko. tehtäväsuorituksen hylkäämiseen. 
Turvallisuusmääräyksiä rikkova tai laiminlyövä vartio voidaan poistaa kisasta. 
 
Vartio on velvollinen itse merkitsemään vastauslomakkeisiin, kilpailukortteihin ja suorituksiin 
oman nimensä ja numeronsa. 
 
Vartio ei saa jakaantua kilpailun aikana ellei tehtäväkäskyssä toisin sanota. Rastit on 
kierrettävä tehtäväkäskyissä ja reittikartoissa ilmoitetussa järjestyksessä. 
 
Vartio ei saa kilpailun aikana tehdä yhteistyötä muiden vartioiden tai ulkopuolisten avustajien 
kanssa. Vartion huoltaminen kilpailun aikana on kielletty. 
 
Kilpailussa on noudatettava rehdin partio- ja kilpailuhengen mukaista käytöstä. 



 
Jokaisen kilpailijan tulee kantaa heijastinta näkyvällä paikalla vaatetuksessaan koko 
kilpailusuorituksen ajan siten, että reppu ei peitä sitä. Hämärän ja pimeän aikaan 
vartion tulee käyttää valaisinta liikkuessaan autoteillä. 
 
Tulenteko ja puiden tai polttopuiden kerääminen on kielletty koko kilpailun ajan, ellei 
tehtäväkäskyssä toisin mainita.  
 
Vartio huolehtii omista roskistaan koko kilpailun ajan. 
Kätevyystehtävien yhteydessä järjestäjille voi jättää tehtävän tekemisessä syntyneet roskat 
roskapussissa. Vartion mukanaan tuomat roskat (mm. eväiden pakkaukset ja ongelmajätteet 
kuten paristot) vartio kuljettaa itse mukanaan pois kilpailumaastosta ja huolehtii niiden 
asianmukaisesta loppusijoituksesta. 

Tehtäväsuorituksen hylkääminen (säännöt 13 §) 
Tehtäväkäskyssä kiellettyjen varusteiden käyttö tehtäväsuorituksen aikana aiheuttaa vartion 
kyseisen tehtäväsuorituksen hylkäämisen. Muu tehtäväkäskyn hengen vastainen suoritus 
voi aiheuttaa vartion kyseisen tehtäväsuorituksen hylkäämisen. Päätöksen asiasta tekee 
tuomarineuvosto. 

Kilpailusta hylkääminen (Säännöt 10 §) 
Määräykset, joiden rikkominen kilpailun kuluessa aiheuttaa vartion hylkäämisen kilpailusta:  
 
Kilpailuvartio ei saa jakaantua ilman tehtäväkäskyn tai etenemisohjeen lupaa.  
 
Lunttien tai muun vastaavan kirjallisuuden käyttö, vartioiden yhteistyö tehtävissä ja 
ulkopuolisen avun käyttö on kielletty. Vartioiden huoltaminen kilpailun aikana on kielletty, 
huoltajan liikkuminen kilpailumaastossa omavaltaisesti voi aiheuttaa häneen yhdistettävissä 
olevien vartioiden sulkemisen kilpailusta. 
 
Omien karttojen, radiopuhelimien, matkapuhelimien, sähköisten paikannus- ja/tai 
kommunikointilaitteiden sekä sähköisten tiedontallennuslaitteiden (kuten kämmentietokone) 
hallussapito kilpailujen aikana on kielletty. Vartiolla SAA olla kamera mukanaan muistojen 
taltioimiseksi. Tehtävien suorittamiseen kameraa EI saa käyttää.  
 
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. 
 
Ohjeet, joita rikottaessa tuomarineuvoston on harkittava vartion hylkäämistä kilpailusta:  
 
Tulen sytyttäminen, polttopuiden ottaminen, viljelysten ylittäminen, pihamailla kulku, 
rakennustarvikkeiden ottaminen ja puiden kaataminen ilman lupaa on kielletty  
 



Vartion on käytävä kaikilla vaellusrasteilla annetussa järjestyksessä. 
 
Kilpailuvarusteet on kuljetettava lähdöstä kaikkien vaellusrastien kautta maaliin ellei toisin 
ohjeisteta. 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 

Vaihtovarusteet ja peseytyminen 
Kilpailukeskuksessa tulee noudattaa siisteyttä. Kengät jätetään liikuntasalin naulakoille.  
 
Kilpailijoiden tulee pakata kilpailukeskukseen jätettävät varusteet vartioittain vartion nimellä 
ja numerolla varustettuun  yhteen isoon kassiin tai jätesäkkiin. Varusteet jätetään koulun 
liikuntasaliin, erikseen ohjeistettuun paikkaan. 
 
Vartion arvotavarat tuodaan yhdessä pussissa tai kirjekuoressa ilmoittautumispisteeseen 
hyvissä ajoin ennen avajaisiin järjestäytymistä. Varusteluettelossa vaaditut kypärät jätetään 
myös vartion nimellä ja numerolla varustettussa jätesäkissä ilmoittautumispisteeseen. 
 
Kilpailukeskuksessa on peseytymistilat miehille ja naisille. 

Löytötavarat 
Kilpailun aikana kadonneita varusteita voi kysellä kilpailutoimistosta. Kilpailun jälkeen 
löytötavarat toimitetaan piiritoimistolle. 

Ruokailu 
Vartio vastaa itse tarvitsemistaan eväistä ja juomavedestä kilpailun aikana. Kilpailijoille 
tarjoillaan lämmin ruoka kilpailun jälkeen koulun ruokalassa klo 15.00 alkaen 

Toimitsijoiden tunnukset 
Järjestelytoimikunta   nimilappu 
Tuomarineuvosto   nimilappu 
Kilpailijoiden edustaja  huomioliivi ja nimilappu 
Rastipäälliköt   huomioliivi ja nimilappu 

Lääkintähuolto ja vakuutukset 
Kilpailuvartioilla on oltava ensiapuvälineitä omaa tarvetta varten (kts. varusteet). Lisäksi 
rasteilta löytyy pikkutapaturmien hoitoon tarvittava välineistö. Kilpailun ensiapuryhmään saa 
yhteyden rastihenkilöstön tai toimitsijoiden välityksellä. Hengenvaarassa hälytetään 112.  
 
Ensiapuryhmä päivystää lähtötehtävässä. Vartiot hoitavat ensisijaisesti pienet haaverinsa 
itse.  



 
Vartiot kilpailevat omalla vastuullaan. Kilpailijat on vakuutettu SP:n jäsenmaksuun 
sisältyvällä toissijaisella tapaturma- ja vastuuvakuutuksella. Kaikilla kilpailijoilla tulee tämän 
takia olla SP:n vuoden 2018 jäsenmaksu maksettuna. Kilpailijoiden jäsenkortit ja 
henkilöllisyys tarkastetaan kilpailupaikalla 

Tulokset ja palkintojenjako 
Tulokset julkaistaan kilpailukeskuksessa ja kilpailun www-sivuilla kilpailun jälkeen. Tulokset 
lähetetään sähköpostitse kaikille ilmoittautuneille vartioille. Lisäksi tehtävien oikeat 
vastaukset ovat nähtävillä kilpailukeskuksessa kilpailujen jälkeen. 
 
Palkintojen jako järjestetään sarjoittain tulosten valmistuttua. Mikäli vartio ei ole paikalla 
palkintojen jaossa palkinnot on noudettavissa Hämeen piirin toimistolta kilpailun jälkeen. 

Tarkastuspyynnöt ja vastalauseet 
Kilpailuvartio voi tehdä maaliin tultuaan tarkistuspyynnön vartion omien tulosten 
tarkistamiseksi. Tarkistuspyynnöllä ei voida vaatia tehtävän hylkäämistä. Tuloksen 
tarkistuspyyntö ei ole vastalause. Tarkistuspyyntö on maksuton. Tarkistuspyyntö esitetään 
kirjallisesti tuomarineuvoston kilpailijoiden edustajalle. Tarkistuspyyntölomakkeita saa 
kilpailijoiden edustajalta. Ennen tarkistuspyynnön tekemistä kannattaa tutustua huolellisesti 
salin seinällä oleviin oikeisiin vastauksiin sekä keskustella niistä kilpailijoiden edustajan 
kanssa.  
 
Vastalause esitetään kirjallisesti tuomarineuvoston puheenjohtajalle ja se maksaa 50 % 
kilpailun osanottomaksusta. Vastalausemaksu tulee maksaa jätettäessä vastalause. 
Vastalause kilpailujen järjestelyjä, kilpailijoita tai tehtävien arvostelua vastaan on jätettävä 
tuomarineuvoston puheenjohtajalle viimeistään puolen tunnin kuluttua siitä, kun valvojan 
hyväksymät sarjan kaikkien tehtävien tulokset on julkaistu kilpailukeskuksen tulostaululla. 
Nämä käsitellään ennen palkintojenjakoa. 
 
 Vastalause tarkistettua tulosluetteloa ja arvostelua vastaan on postitettava 
tuomarineuvoston puheenjohtajalle viikon kuluessa tulosluettelon postileiman päiväyksestä. 
Vastalause on tehtävä kirjallisesti, ja sen voi esittää ainoastaan kilpailuvartio. 

Muutokset tehtävä- ja pisteluettelossa 
Ei ole. 
 

Ohjeita huoltajille ja vierailijoille 
Kilpailijoiden huoltaminen kilpailun aikana on kiellettyä ja voi johtaa vartion hylkäämiseen. 
Huoltajia palvelee kilpailukeskuksessa puffetti. 



Tehtävä- ja pisteluettelo 
 OR/VI SI/PU RU/HA 
Kätevyys 8 17 19 
Kelkka 8 11 13 
Himmeli  6 6 
    
Suunnistus 13 14 14 
Suunnistus 7 8 8 
Potkukelkkailu 3 3 3 
Tavoiteaika 3 3 3 
    
Taidot ja tiedot 23 26 32 
Rieska 6 6 7 
Tuli on irti 5 6 6 
Relaskooppi   4 
Jäte-solmu 5 6 6 
Polttaa 4 5 5 
Pilkkiminen 3 3 4 
    
Kartano 11 15 17 
Riistaeläimet 4 5 5 
Etiketti  3 4 
Wanhat työkalut 3 3 3 
Tyst nu! 4 4 5 
    
Loppi 2 5 8 
Rautatie   3 
Peruna  3 3 
Janne Tulkki 2 2 2 
    
Yllätys 3 3 10 
Kansantanssi   3 
Huutokauppa   3 
Yhdessä 3 3 4 
 60 80 100 
 
Muutokset tehtävä ja pisteluettelossa: 
Kilpailun nettisivuilla ilmoitettu Kartano-tehtäväryhmän tehtävä Kartanon elinkeinot-tehtävä 
on muuttunut Tyst ny-tehtäväksi. Lisätty ennakko-ohjeesta puuttuneet Loppi- ja Yllätys-
tehtäväryhmät. 

  



Varusteluettelo 
Henkilökohtaiset pakolliset varusteet: 

- Partiohuivi 
- Jäsenkortti Kuksasta tulostettuna tai kuvakaappauksena 
- Henkilöllisyystodistus (ei maastoon) 
- Sopiva kypärä ( jätetään vartion nimellä ja numerolla varustettuun jätesäkkiin 

ilmoittautumispisteeseen kilpailukeskukseen) 
- Heijastin 
- Valaisin 
- Tulitikut 
- Kynä 
- Ensiside tai vastaava 
- Kompassi 

 
Vartiokohtaiset pakolliset varusteet: 

- Kilpailunumero 20x20 cm OR/VI 1 kpl, SI/PU 2 kpl, RU/HA 3 kpl ja kiinnitysvälineet 
- Kirjekuori arvotavaroille 
- Vartion nimellä ja numerolla varustettu jätesäkki tai iso kassi vaihtovarusteille 
- Ensiapupakkaus ( 1 leveä sideharsorulla, ideal-side, laastaria sekä sidetaitoksia) 
- Karttalaukku tai muovitasku 
- Retkikeitin ja polttoaine (kaasu tai nestemäinen polttoaine turvapullossa), 2 kattilaa 
- Ruokailuvälineet  
- Perunasurvin 
- Paistinlasta 
- Desimitta 
- 5 kpl vartion nimellä, numerolla ja sarjalla varustettua nimilappua 
- Suorakulma 
- Taltta 
- Saha 
- Rullamitta 
- Puukko 
- Käsipora/vintilä 
- Poranterä 12mm 
- Vasara 
- Sakset (SI/PU/RU/HA) 
- Relaskooppi (RU/HA) 
- Vispilä (RU/HA) 

 
Suositeltavat varusteet: 

- Karttataskut suunnistustehtävään RU/HA 3 kpl, SI/PU 2 kpl, OR/VI 1 kpl 
- Leikkuulauta 
- Kuorimaveitsi 
- Maalarinteippiä 
- Juuresveitsi (RU/HA) 

 
 



Kilpailuvartiot 
Numero Vartion nimi Edustettava lippukunta 

 
ORANSSI   

  

201 Kalliohyppijät 3 Ylöjärven Otava ry 

202 MaanMatoset Roineen Tytöt ry 

203 Susipöllöt Harjusiskot ry 

204 Joutsenet Nokian Eräveikot ry 

205 Kaustiset Tampereen Lokit ry 

206 Kalliohyppijät 2 Ylöjärven Otava ry 

207 Piraatit Lahden Katajaiset ry 

208 Idefix Tampereen Lokit ry 

209 Sopulit Nokian Eräveikot ry 

210 Hemulit Liekkitytöt ry 

211 Kalliohyppijät 1 Ylöjärven Otava ry 

 
VIHREÄ  

  

301 Kuikat Pirkkalan Sotkapojat ry 

302 Siili Tampereen Eräpojat ry 

303 Nallekarkaajat Kärkölän Kärpät ry 

304 Näätä Tampereen Eräpojat ry 

305 Ilwes Tampereen Kotkat 

 
PUNAINEN  

  

401 Naali Nokian Eräveikot ry 

402 Erähaukka Er-Ha Tampereen Kotkat 

403 Leka Harjun Veikot ry 

404 Tehotransistori Tampereen Eräpojat ry 

 
 
 
 

  



SININEN  

501 Vegaanihedelmä Liekkitytöt ry 

502 Metsälumikot Pirkkalan Pirkot ry 

 
 
RUSKEA  

  

601 Kotka Tampereen Lokit ry 

602 Vipu Tesoman Sinisiskot ry 

603 Perässä laahaajat Kärkölän Kärpät ry 

604 Punajalkaviklot (vaeltajasarja) Pirkkalan Pirkot ry 

605 Ehtoisat emännät Liekkitytöt ry 

606 IsotAivot Roineen Tytöt ry 

607 Pikkuaivot Roineen Tytöt ry 

 
HARMAA  

  

701 Hemppo Harjun Pojat ry 

702 Rengit ja piika Liekkitytöt ry 

703 Lisko Tampereen Eräpojat ry 

704 Nu-Ha (vaeltajasarja) Tampereen Kotkat 

 
 



Saapumisohje ja kartta 
Navigointiosoite: Kartanontie 8, 12540 Launonen

 
 
Tampereen suunnasta: Poistu moottoritieltä liittymästä Riihimäki P, käänny oikealle valtatie 
54:lle, aja 4,7 kilometriä, käänny oikealle Launonen, Kartanontie, aja 4,3 kilometriä, käänny 
oikealle ”Launosten koulu”. 
 
Lahden suunnasta: Aja Riihimäen ABC:n jälkeen n. 5 km 54 tietä Forssaan päin, käänny 
oikealle Launonen, Kartanontie, aja 4,3 kilometriä, käänny oikealle “Launosten koulu”. 
 
Forssasta:  Käänny Kantatieltä 54 Lopen kirkonkylän jälkeen  vasemmalle suuntaan 
Launonen (Vähikkäläntie). Aja 1,5 km ja käänny oikealle, Kartanontielle. Aja n. 200 metriä, 
käänny vasemmalle “Launosten koulu”. 
 
Kilpailukeskuksen kartta 



Mukana kisassa 
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