
 
 

 
 

SEIKKAILIJAKISA 9.3.2019 
MYNÄMÄELLÄ 

 
ENNAKKO-OHJE 

 
 
  



Tervetuloa! 
 
Vartionne on ilmoittautunut Lounais-Suomen Partiopiirin seikkailijakilpailuihin Kompassi2019. 
Tämä on kisojen ennakko-ohje. Ohje on luettavissa myös kilpailun verkkosivuilla 
http://www.lounaissuomenpartiopiiri.fi/tapahtumat/seikkailijakilpailut2019.  
Kilpailuun on ilmoittautunut kaikkiaan 82 seikkailijavartiota.  
 
Tutustukaa tähän ohjeeseen huolella, ja ottakaa se mukaan myös kisoihin. Vartion ja saattajan 
tulee tutustua myös SP:n turvallisuusohjeisiin, https://www.partio.fi/wp-
content/uploads/2018/05/sp_turvallisuusohje-2017-web.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
KILPAILU 
Kilpailun järjestää Leijankorven alue.  
 
Järjestelytoimikunta: 
Kilpailunjohtaja  Elina Lähteenmäki, Ruskon Maunun Partio 
Järjestelysihteeri  Anni Veräjänkorva, Vaakun Vartijat 
Tehtäväpäällikkö  Pia Aalto, Mynämäen Maahiset 
Ratamestari   Hanna Kouhia, Mynämäen Maahiset 
Huolto    Lauri Leino, Mynämäen Maahiset 
Tulostoimisto   Antero Lähteenmäki, Ruskon Maunun Partio 
 
Valvoja:   Liisa “Siru” Leino, Mikaelin Sinikellot 
 
Tuomarineuvosto: 
Tuomarineuvoston puheenjohtaja: Kati Isotupa-Erjala, Pyhän Laurin Ritarit 
Kilpailunjohtaja:  Elina Lähteenmäki 
Valvoja:    Liisa “Siru” Leino 
 
 
Lisätietoja: 
Kilpailunjohtaja Elina Lähteenmäki, 050-3441572, elina.lahteenmaki@partio.fi 
 
 
 
 

http://www.lounaissuomenpartiopiiri.fi/tapahtumat/seikkailijakilpailut2019
https://www.partio.fi/wp-content/uploads/2018/05/sp_turvallisuusohje-2017-web.pdf
https://www.partio.fi/wp-content/uploads/2018/05/sp_turvallisuusohje-2017-web.pdf


KILPAILUKESKUS 
Kilpailukeskuksena toimii Mynämäen seurakuntakoti (Keskustie 17, Mynämäki). Perillä 
tulee noudattaa järjestäjien ohjeita. 
Pysäköinti tapahtuu seurakuntatalon parkkipaikalla, ja sen täyttyessä lukion parkkipaikalla.  
ks. liitteenä oleva kartta kisakeskuksesta.  
 
 
KILPAILUAIKATAULU 
7.00 Kisakeskus avautuu 
8.00 Ilmoittautuminen alkaa 
8.45 Ilmoittautuminen päättyy 
8.50 Avajaiset 
9.00 Kilpailu alkaa 
n. 16.00 – 18.00 Vartiot saapuvat maaliin 
n. 16.00 – 18.30 Ateria tarjolla maalissa 
n. 19.00 Mahdollinen palkintojen jako 
 
 
ILMOITTAUTUMINEN 
Seikkailijavartion saattaja ilmoittaa vartion oheisella ilmoittautumislomakkeella heti 
kilpailukeskukseen saavuttuaan. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee esittää voimassa olevat 
vuoden 2019 jäsenkortit tai muu todiste maksetuista jäsenmaksuista. Jäsenkorttien 
tulostamiseen voi pyytää apua oman lippukunnan jäsenrekisterinhoitajalta. Jos vartion 
kokoonpano on partiotaitokilpailujen sääntöjen vastainen, vartio kilpailee kilpailun 
ulkopuolella. 
 
 
LÄHTÖÖN JÄRJESTÄYTYMINEN 
Lähtötehtävä suoritetaan kilpailukeskuksen viereisellä kentällä. Avajaisiin järjestäydytään klo 
8.40 alkaen lähtötehtävän suorituspaikoille järjestäjän antamien ohjeiden mukaan. 
Lähtötehtävän materiaaleihin ei saa koskea ennen lähtölaukausta. 
 
 
KILPAILUNUMERO 
Vartio valmistaa kilpailunumeronsa itse. Vartiolla tulee olla yksi säänkestävä numerolappu, joka 
tulee olla näkyvillä eteenpäin koko kilpailun ajan. Kilpailunumerot selviävät 
osallistujaluettelosta. 
 
 
KILPAILUAIKA 
Kilpailuaika on Suomen virallinen aika. Aika tarkistetaan lähdössä.  
 
 
 



KARTTA 
Kilpailun karttana toimii maastokartta, mittakaava 1:5000. 
 
 
VARUSTELUETTELO 
Henkilökohtaiset varusteet 

- säänmukaiset, riittävän lämpimät vaatteet koko kisapäiväksi 
- puukko 
- ensiside tai vastaava 
- tulitikut 
- lyijykynä 
- partiohuivi 
- ruokailuvälineet 
- riittävät eväät koko kilpailupäivän ajaksi (kilpailun hintaan sisältyvä lämmin ruoka 

nautitaan vasta kisan jälkeen) 
- heijastin 

 
Vartiokohtaiset varusteet 

- ensiapupakkaus vartion omaan käyttöön (1 leveä sideharsorulla, ideal-side, laastaria 
sekä sidetaitoksia) 

- kompassi 
- lautasaha 
- kello 
- vasara 
- mitta 
- Ristipääruuvimeisseli 
- Hiomapaperi 
- isot sakset 
- spriiliukoinen tussi 
- retkikeitin (2 kattilaa) + polttoainetta 1 h keittämiseen 
- kauha tai paistinlasta 
- Tinakauha 
- 2 karttamuovia (esim. muovitasku ja karttalaukku, toinen A4- ja toinen A3-kokoa) 
- 3 kappaletta vartion nimellä ja numerolla varustettuja nimilappuja jätettäväksi töihin 

 
 
HUOLTO KISAN AIKANA 
Kilpailun keskusrastilla on mahdollisuus täyttää vesipullot ja käydä wc:ssä. Muuta huoltoa ei 
kisan aikana ole, vaan vartio huolehtii itse riittävistä eväistä ja säähän sopivista varusteista.  
 
 
SAATTAJAT 
Saattaja toimii vartion henkisenä tukena ja partiohengen ylläpitäjänä sekä huolehtii vartion 
turvallisuudesta kilpailun aikana. Saattaja huolehtii, että työkaluja ja keittimiä käytetään turvallisesti 



sekä varmistaa, että vartio etenee turvallisesti ja liikennesääntöjä noudattaen kilpailureitillä. 
Saattaja pitää huolta, että vartio ei eksy tai kulje kielletyille alueille.  
 
Saattaja huolehtii ensisijaisesti vartion tarvitsemasta ensiavusta. Tarvittaessa apua saa rasteilta tai 
hätänumerosta 112.  
 
Kilpailutehtävissä saattaja saa auttaa tehtäväkäskyn lukemisessa ja ymmärtämisessä ja jakaa vartion 
jäsenten kesken tehtäviä. Lisäksi saattaja saa huolehtia, ettei tehtäväaika ylity. Tehtävien 
konkreettiseen tekemiseen saattaja ei saa osallistua. Muistetaan, että kisat ovat seikkailijoille, ja 
saattajan tärkeä tehtävä on antaa vartionsa myös epäonnistua.  
 

 
RASTIT 
Karttoihin rastit on merkitty rastiympyröin ja -tunnuksin. Maastoon rastit on merkitty 
oranssivalkoisin rastilipuin. Vartiot kiertävät rasteja saamansa vaelluskartan ja vaellusohjeen 
mukaisesti, useampaan eri suuntaan. Rasteilla on kierrettävä omassa vaellusohjeessa lukevassa 
järjestyksessä.  
 
Kaikki rastit ovat miehitettyjä. Rastille tullessa vartion tulee ilmoittautua rastihenkilölle. Myös 
poistuttaessa vartion tulee ilmoittautua rastilta pois, mikäli rastilla ei toisin ohjeisteta. Rastin 
ilmoittautumispiste on rastitunnuksen läheisyydessä. Suljettu rasti merkitään rastilipulla ja 
rastitunnuksella. 
 
 
JONOTTAMINEN 
Kompassi2019 -kisaan on ilmoittautunut huikeat 81 seikkailijavartiota. Tämä hieno asia johtaa 
siihen, että kilpailijoita on liikenteessä yhtä aikaa yli 400, ja samalla rastillakin kymmeniä, ellei 
satoja. Vaikka järjestäjät ovat pyrkineet järjestämään reilusti suorituspisteitä ja useamman 
kiertosuunnan reitille, on kisassa todennäköisesti tiedossa myös jonkin verran jonottamista. 
Toivomme, että otatte jonotushetket kivoina eväs- ja lepotaukoina, ja pidätte yllä hyvää 
kisatunnelmaa silloinkin.  
 
 
MUUTOKSET TEHTÄVÄLUETTELOSSA 
Muutoksia tehtäväluetteloon ei ole tullut.  
 
 
TEHTÄVÄKÄSKYT 
Tehtävät annetaan kirjallisina tehtäväkäskyinä mahdollisin liittein. Vartion on merkittävä 
jokaiseen tehtäväkorttiin ja arvosteltavaan suoritukseen vartion nimi ja numero. 
 
 
 
 



SUORITUSAIKA 
Suoritusaika alkaa pääsääntöisesti rastimiehen merkistä, kun vartio on ehtinyt lukea 
tehtäväkäskyn. Määräajassa suoritettava tehtävä on luovutettava arvosteltavaksi määräajan 
kuluessa. Ajan ylitys aiheuttaa suorituksen hylkäämiseen tai pisteiden menetyksen, ellei toisin 
ilmoiteta.  
 
 
 
EKSYMINEN 
Jos vartio huomaa eksyneensä, tulee vartion pysyä rauhallisena ja yrittää paikantaa itsensä 
isojen maamerkkien avulla. Tarvittaessa kysykää apua!  
Viljeltyjen peltojen poikki EI saa kulkea, vaan ne tulee kiertää. Pihamailla kulku on kielletty, 
jollei toisin mainita. Tulenteko ilman lupaa on kielletty. 
 
 
TAPATURMAT 
Kaikilla rasteilla on valmiudet pienten tapaturmien hoitoon. Tarvittaessa kilpailun Ensiapu-
tiimiin saa yhteyden kaikilta rasteilta. Saattaja huolehtii ensisijaisesti vartion ensiavusta.  
 
 
KILPAILUN JÄLKEEN 
Maaliintulon jälkeen on kisakeskuksessa tarjolla ateria omilla ruokailuvälineillä nautittuna. 
Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitetut erityisruokavaliot on huomioitu. Kisakeskuksessa on 
sisätilat ja wc käytössä.  
 
 
KESKEYTTÄMINEN 
Kilpailun keskeyttäneiden vartioiden tulee ilmoittautua lähimmälle rastille. Tämän jälkeen 
vartio kulkee jalan kilpailukeskukseen, jossa vartion on ilmoittauduttava kilpailutoimistoon. 
Mikäli joku vartion jäsen joutuu jättämään kilpailun kesken sairastumisen tai loukkaantumisen 
vuoksi, ei se automaattisesti sulje koko vartiota kilpailun ulkopuolelle. Asiasta päättää 
tuomarineuvosto. 
 
 
VAKUUTUS 
Vartiot kilpailevat omalla vastuullaan. Kilpailijoilla tulee olla SP:n 2019 jäsenmaksu maksettuna, 
johon sisältyy tapaturma- ja vastuuvakuutus. 
 
 
 
 
 
 
 



SÄÄNNÖT 
Kilpailussa noudatetaan L-SP:n kilpailusääntöjä sekä seikkailijakisojen järjestelyohjeita.  
 
33 § TEHTÄVÄSUORITUKSEN HYLKÄÄMINEN 
Tehtäväkäskyissä kiellettyjen varusteiden käyttö tehtäväsuorituksen aikana aiheuttaa vartion 
kyseisen tehtäväsuorituksen hylkäämisen. Muu tehtäväkäskyn vastainen suoritus voi aiheuttaa 
kyseisen tehtäväsuorituksen hylkäämisen. Päätöksen asiasta tekee tuomarineuvosto. 
 
34 § KILPAILUSTA HYLKÄÄMINEN 
Vartion jäsenen loukkaantumisen tai sairastumisen vuoksi kilpailun aikana vajaalukuiseksi 
tuleva vartio, joka on aloittanut kilpailun hyväksytysti kilpailun sisäpuolella, saa 
tuomarineuvoston päätöksellä jatkaa kilpailuvaellusta kilpailun sisäpuolella.  
 
Tuomarineuvoston tulee harkita vartion koko kilpailusuorituksen, tietyn tehtäväsuorituksen tai 
joidenkin tehtäväsuorituksien hylkäämistä, jos kilpailuvartio tai kilpailija rikkoo jotakin 
seuraavaa: 
- Kilpailuvartio ei saa jakaantua. 
- Lunttien tai muun vastaavan kirjallisuuden käyttö, vartioiden yhteistyö tehtävissä ja 
ulkopuolisen avun käyttö on kielletty (ellei järjestäjä toisin määrää). 
- Omien karttojen, radiopuhelimien, matkapuhelimien, sähköisten paikannus ja/tai 
kommunikointilaitteiden sekä sähköisten tiedontallennuslaitteiden (kuten kämmentietokone) 
hallussapito kilpailujen aikana on kielletty (ellei järjestäjä toisin määrää). 
- 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. 
 
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. 
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. 
 
 
TARKISTUSPYYNTÖ 
Kilpailuvartio voi tehdä tarkistuspyynnön kilpailuvartion omien tulosten tarkistamiseksi. 
Tarkistuspyynnöllä ei voi vaatia tehtävän hylkäämistä. Tarkistuspyyntö on maksuton. 
Kilpailupaikalla tarkistuspyyntö on tehtävä kirjallisesti tuomarineuvoston kilpailijoiden 
edustajan tai kilpailutoimiston kautta. 
Tarkistuspyyntö alustavan tulostaulun perusteella voidaan tehdä kirjallisesti L-SP:n 
Partiotoimistoon vielä kilpailun päättymistä seuraavan arkipäivän (Partiotoimiston 
aukiolopäivä) kuluessa Partiotoimiston virka-aikana. 



VASTALAUSE 
Vastalause kilpailujen järjestelyjä, kilpailijoita, tehtäviä tai tehtävien arvostelua vastaan on 
jätettävä tuomarineuvoston puheenjohtajalle, kilpailutoimistoon tai L-SP:n Partiotoimistoon 
viimeistään kilpailun päättymistä seuraavan arkipäivän (Partiotoimiston aukiolopäivä) kuluessa 
Partiotoimiston virka-aikana. Vastalause tarkistettua tulosluetteloa tai arvostelua vastaan on 
postitettava tuomarineuvoston puheenjohtajalle kilpailuohjeessa ilmoitetulla osoitteella 
viimeistään viikon kuluessa (postileima) varsinaisen tulosluettelon postileiman päiväyksestä. 
Sähköpostilla lähetetyssä tulosluettelossa sähköinen päiväys rinnastetaan postileiman 
päiväykseen. Vastalause on tehtävä kirjallisesti. Vastalauseen voi esittää kilpailuvartio. 
Vastalausemaksu on 50% kilpailun osanottomaksusta ja se tulee maksaa vastalausetta 
jätettäessä jättöpaikkaan taikka vastalausetta postitettaessa kilpailutilille (L-SP:n 
partiotoimistosta ilmoitettavalle L-SP:n pankkitilille) tai L-SP:n Partiotoimistoon. 
Vastalausemaksu palautetaan, jos vastalause hyväksytään tai tuomarineuvosto katsoo siihen 
muuten olevan kohtuullista aihetta. 
 
 
TULOSTEN JULKAISEMINEN 
Ensimmäiset tulokset pyritään julkaisemaan maalissa, kilpailun päättymisen jälkeen. 
Alustavia tuloksia on nähtävillä kilpailukeskuksessa, sitä mukaan kun niitä valmistuu. 
Lopulliset tulokset julkaistaan kilpailun nettisivuilla ja postitetaan vartioille sähköpostilla kahden 
viikon kuluessa. 
 
 
 
VUODEN 2018 MESTARIT 
Tassut, Liedon Eränkävijät 
 
 
LIITTEET 
Ilmoittautuneet vartiot ja kisanumerot 
Ilmoittautumislomake 
Saattajan ohje 
Kartta kisakeskuksesta 
 

 

 

 

 


