
 

 

  

22.4.2017 Nousiaisissa 

 

Ennakko- ja kilpailuohje 

  



Tervetuloa  

Vartionne on ilmoittautunut Lounais-Suomen Partiopiirin 

kevätmestaruuspartiotaitokilpailuihin Heteka2017 22.4.2017. Tämä on kisojen ennakko-ohje, 

joka sisältää myös kilpailuohjeen. Ohje on luettavissa myös kilpailun verkkosivuilla 

ruskonmaununpartio.net/heteka2017 sekä Facebookissa Heteka2017. Tutustukaa tähän 

ohjeeseen huolella ja ottakaa se mukaan myös kisoihin. Vartio tulee tutustua myös SP:n 

Turvallisuusohjeisiin, http://toiminta.partio.fi/dokumentit/turvallisuusohjeet  

Kilpailun järjestäjä  

Leijankorven alue 

Järjestelytoimikunta  

Kilpailunjohtaja Maria Sankari, Yläneen korpijunkkarit 

Järjestelysihteeri Sofia Rusi, Ruskon Maunun Partio 

Huoltopäällikkö Jyri Rantasalo, Nousiaisten Henrikin Lippukunta 

Tulostoimiston johtaja Antero Lähteenmäki, Ruskon Maunun Partio  

Sarjapäällikkö seikkailijat Pia Aalto, Mynämäen Maahiset 

Sarjapäällikkö oranssi Maria Sankari, Yläneen Korpijunkkarit 

Sarjapäällikkö vihreä Simo Kannisto, Vahdon Korvenkävijät 

Valvojat Mikko Lehtinen 

Tuomarineuvosto:  

Tuomarineuvoston puheenjohtaja Mia Suominen, Mikaelin Sinikellot 

Kilpailijoiden edustaja Pauli Kanto, Pyhän Laurin ritarit 

Kilpailunjohtaja Maria Sankari, Yläneen korpijunkkarit 

Valvoja Mikko Lehtinen, Kaarinan ristiritarit 

Valvoja Tanja Virtanen, Kaarinan Korpiklaani 

Lisätietoja Kilpailunjohtaja Maria Sankari, maria_sankari@hotmail.com p.  

 Järjestelysihteeri Sofia Rusi, sofia.rusi@gmail.com, p. 0400727753  

KILPAILUKESKUS 

 Kilpailukeskuksena toimii Nousiaisten kirkonpiirinkoulu (Vahdontie 52, 21270 Nousiainen). 

Perillä tulee noudattaa järjestäjien ohjeita. Pysäköinti tapahtuu Kalliopohjassa, koska 

kilpailukeskuksella on vähän parkkitilaa.  Huomaathan että parkkitilaa on rajoitetusti, 

parkkialueelta kestää hetki kävellä kisakeskukselle, joten varaathan riittävästi aikaa 

siirtymiin.  Huoltajat voivat jättää lapset kilpailukeskukseen liitteenä olevan kartan ohjeiden 

mukaisesti.  
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KILPAILUAIKATAULU  

Perjantai 22.4.  

19.00 Kisakeskus aukeaa 

Ilmoittautumismahdollisuus 
22.00 Hiljaisuus majoituksessa  
 
Lauantai: 
7.00-8.00 Aamupala majoittujille 
7.30 Ilmoittautuminen alkaa 
8.30 Ilmoittautuminen loppuu 
8.50 Kokoontuminen lähtökentälle 
9.00 Lähtölaukaus 
9.10 Kahvitilaisuus (maastopäiväläiset, kutsuvieraat ja media) 
16.30 Vartiot maalissa 
Ruokailu 
16.30 Maali sulkeutuu 
17.20 Palkintojenjako 

ILMOITTAUTUMINEN 

Seikkailijasarjassa saattaja ilmoittaa vartion oheisella ilmoittautumislomakkeella heti 

kilpailukeskukseen saavuttuaan. Oranssissa ja vihreässä sarjassa vartionjohtaja ilmoittaa 

vartion oheisella ilmoittautumislomakkeella heti kilpailukeskukseen saavuttuaan. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee esittää voimassa olevat vuoden 2017 jäsenkortit. Jos 

vartiolaisella ei ole jäsenkorttia, tulee esittää todiste hänen partiojäsenyydestään (kuitti 

maksetusta jäsenmaksusta tai ote Kuksasta). Jos vartion kokoonpano on partiotaitokilpailujen 

sääntöjenvastainen, vartio kilpailee kilpailun ulkopuolella tuomarineuvoston päätöksen 

mukaisesti.  Huolehdithan vartion jäsenkortit hyvissä ajoin kuntoon! 

 

LÄHTÖÖN JÄRJESTÄYTYMINEN  

Lähtötehtävä suoritetaan kilpailukeskuksen viereisellä kentällä. Avajaisiin järjestäydytään klo 

8.50 lähtötehtävän suorituspaikoille järjestäjän antamien ohjeiden mukaan. Lähtötehtävään ei 

saa koskea ennen lähtölaukausta.  

KILPAILUNUMERO 

Vartio valmistaa kilpailunumeronsa itse. Vartiolla tulee olla yksi säänkestävän numerolappu, 

joka tulee olla näkyvillä eteenpäin koko kilpailun ajan. Kilpailunumerot selviävät 

osallistujaluettelosta.  

KILPAILUAIKA  

Kilpailuaika on Suomen virallinen aika.  



VARUSTELUETTELO  

Seikkailija-, oranssi- ja vihreä sarja  

Henkilökohtaiset varusteet:  

o SP:n jäsenkortti (ei maastoon)  
o vaihtovaatteet ja peseytymisvälineet (ei maastoon) 
o ruokailuvälineet kilpailun jälkeistä ruokailua varten (ei maastoon) 
o tulitikut  
o lyijykynä  
o partiohuivi  
o eväät kisapäivää varten  
o rannekello 

Vartiokohtaiset varusteet  

o Trangia 
o Polttoaine trangiaan (n. 30min. toimintaa varten) 
o paistinlasta 
o vispilä 
o Ruokalusikka 
o Saha 
o Vintilä 
o Puuporanterä 8mm 
o sivuleikkurit 
o kärkipihdit 
o sakset 
o isosilmäinen terävä ompeluneula 
o hiomapaperi 
o Rullamitta 
o säänkestävän numerolappu 
o Vartion nimellä ja numerolla varustettuja lappuja 2kpl, tehtävien merkkaamista varten 
o tulitikut 
o Ensiapuvälineet vartion omaan käyttöön 
o käsipeili 
o karttalaukku / -muovi 

HUOM! Sähkö tai akkukäyttöisten työkalujen käyttäminen kisoissa kielletty 

Osallistumismaksu oikeuttaa majoittumiseen perjantai-illasta lauantaiaamuun ja lämpimään 
ruokaan kilpailun jälkeen sekä rasteilla jaettaviin materiaaleihin. Lauantaiaamun aamupalan 
hinta on 4€/hlö. Yhteiskuljetuksesta ilmoitetaan sitä tarvitseville erikseen.  

KILPAILUKESKUKSEEN JÄTETTÄVÄT VARUSTEET  

Varusteet joita vartio ei tarvitse kilpailun aikana voi jättää koulun liikuntasaliin vartion 

nimellä ja numerolla varustettuna järjestäjien osoittamaan paikkaan. Arvotavarat voi jättää 

vartion nimellä ja numerolla varustetussa kirjekuoressa kisakeskukseen, säilytys omalla 

vastuulla. Tarpeettomat arvotavarat suositellaan jättämään kotiin.  

 



KIELLETYT VARUSTEET  

Kaikki elektroniset apuvälineet, esim. kännykät, tabletit, kämmentietokoneet ja erilaiset 

paikannusvälineet ovat kiellettyjä kilpailussa. Lisäksi kiellettyjä ovat kirjalliset 

lunttimateriaalit ja omat kartat. Digitaalikameran käyttö kisamuistojen tallentamiseen on 

sallittu, mutta sen hyödyntäminen tehtävien suorittamisessa on kielletty.  

PESEYTYMINEN  

Kilpailukeskuksessa on mahdollisuus peseytymiseen kilpailun jälkeen. Peseytymisvälineet ja 

vaihtovaatteet saa jättää kilpailukeskukseen vartion nimellä ja numerolla varustettuina.  

RUOKAILU JA JUOMAVESI  

Kilpailun aikana vartioille ei tarjota ruokaa. Kilpailun järjestäjä suosittelee vartioita varamaan 

riittävästi eväitä mukaan. Kilpailun jälkeen kilpailukeskuksessa on tarjolla lämmintä ruokaa, 

joka sisältyy kisamaksuun. Kilpailun aikana juomavesitäydennystä saa kahdelta rastilta 

matkan varrella.  

HUOLTAJAT JA MAASTOPÄIVÄ  

Kilpailun yhteydessä järjestetään Maastopäivä kaikille kisoista kiinnostuneille. Maastopäivään 

ilmoittaudutaan erikseen Kuksan kautta 

(http://www.lounaissuomenpartiopiiri.fi/tapahtumat/kalenteri/2017-04). Maastopäivän 

hinta on 5€. Lisätietoja maastopäivästä saa kristiinasalminen@gmail.com. Huoltajien 

liikkuminen kilpailumaastossa muutoin kuin järjestetyn ohjelman mukana on kielletty. 

Kilpailuvartioiden avustaminen johtaa vartion hylkäämiseen.  

TOIMINTA KILPAILUN AIKANA  

Vartiolta odotetaan kilpailun aikana partiomaista käyttäytymistä ja partiohuivia pidetään 

kaulassa näkyvillä koko kilpailun ajan. Toimitsijoiden antamia ohjeita ja määräyksiä on 

noudatettava.  

KILPAILUN KARTAT JA REITIT  

Kilpailukarttoina käytetään pullautuskarttoja joiden mittakaava on kaikilla sarjoilla 1:10 000. 

Kilpailureittien pituudet ovat n. 7km. Viljeltyjen peltojen poikki EI saa kulkea, vaan ne tulee 

kiertää. Pihamailla kulku on kielletty. Tulenteko ilman lupaa on myös kielletty. Teillä 

kulkiessa on noudatettava liikennesääntöjä ja ehdotonta varovaisuutta.  

RASTIT  

Karttoihin rastit on merkitty rastiympyröin ja –tunnuksin. Maastoon rastit on merkitty 

oranssivalkoisin rastilipuin. Mallirasti on nähtävillä lähdössä. Rasteilla on kierrettävä 

annetussa järjestyksessä. Rastin väliin jättäminen tulkitaan kilpailun keskeyttämiseksi. Maali 

sulkeutuu klo 16.30. Rastille tullessa ja sieltä poistuttaessa vartion tulee ilmoittautua 

rastihenkilöille. Ilmoittautuessa koko vartio tekee partiotervehdyksen ja ilmoittaa itsensä 

http://www.lounaissuomenpartiopiiri.fi/tapahtumat/kalenteri/2017-04


rastille esimerkiksi kertoen “Seikkailijasarjan vartio 529 Lumipallot ilmoittautuu rastille 7”. 

Loppupään rasteilla on kiinteät sulkeutumisajat, jotka ilmoitetaan vaellusohjeessa kartan 

yhteydessä. Sulkeutumisajoista ei jousteta, jotta kaikkien päivä saadaan päättymään ajallaan. 

Myös suljetulla rastilla tulee ilmoittautua, kaikilla rasteilla on rastihenkilöt niin kauan että 

kaikki vartiot ovat käyneet pisteellä. Suljetulla rastilla tulee siis ilmoittautua, mutta vartio ei 

pääse enää suorittamaan tehtävää vaan se ohjataan jatkamaan seuraavalle rastille. Rastin 

rastipäällikön tunnistaa keltaisesta liivistä ja kaikki rastimiehet hihanauhasta.  

 

TEHTÄVÄKÄSKYT  

Tehtävät annetaan kirjallisina tehtäväkäskyinä mahdollisin liittein. Vartion on huolehdittava 

siitä, että saa oman sarjansa tehtäväkäskyt liitteineen. Vartion on merkittävä jokaiseen 

tehtäväkorttiin ja arvosteltavaan suoritukseen vartion nimi, numero ja sarja.  

SUORITUSAIKA  

Suoritusaika alkaa sillä hetkellä kun vartio saa tehtäväkäskyn, ellei tehtäväkäskyssä toisin 

mainita. Määräajassa suoritettava tehtävä on luovutettava arvosteltavaksi määräajan 

kuluessa. Ajan ylitys aiheuttaa suorituksen hylkäämiseen tai pisteiden menetyksen, ellei toisin 

ilmoiteta. Tehtävät, joissa ajan ylitys alentaa pisteitä tai joissa paras aika antaa täydet pisteen 

ja tietty aika nolla pistettä, interpoloidaan suoraviivaisesti. Tällöin esimerkiksi ajaltaan 

ääripäiden puoliväliin sijoittuva vartio saa pisteistä puolet.  

EKSYMINEN  

Jos vartio huomaa eksyneensä, tulee vartion pysyä rauhallisena ja yrittää paikantaa itsensä 

isojen maamerkkien esim. pururadan avulla. Tarvittaessa ota yhteyttä kilpailun johtajaan.  

TAPATURMAT 

 Kaikilla rasteilla on valmiudet pienien tapaturmien hoitoon. Tarvittaessa kilpailun Ensiapu-

tiimiin saa yhteyden kaikilta rasteilta. Vartion tulee osata käyttää myös omia 

ensiapuvälineitään pienten tapaturmien hoitoon.  Seikkailijavartion johtajan oletetaan 

osaavan perusensiaputaidot.  

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 2017 jäsenmaksu 

maksettuna, johon sisältyy tapaturma- ja vastuuvakuutus.  

SÄÄNNÖT  

Kilpailussa noudatetaan L-SP:n 1.8.2016 voimaan tulleita partiotaitokilpailujen sääntöjä, 

lukuun ottamatta sarjajakoa, jonka suhteen noudatetaan 1.4.2013 päivitettyä lisäystä ja SP:n 

turvallisuusohjeita. Seikkailijakilpailuissa noudatetaan SP:n seikkailijakilpailujen määräyksiä.  

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 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 (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. Törkeissä tapauksissa L-SP:n Kilpailujaosto voi tuomarineuvoston esityksestä 

asettaa kilpailijan, kilpailuvartion tai heidän edustamansa lippukunnan kilpailukieltoon 

enintään vuoden ajaksi.  

 

30 § TARKISTUSPYYNTÖ  

Mikäli kilpailuvartio ihmettelee jonkin tehtävän pisteitään, voi kilpailuvartio tiedustella 
pisteiden muodostumista kisailijoiden edustajalta suullisesti. Mikäli kisailijoiden edustajan 
vastaus ei tyydytä vartiota, vartio voi tehdä tehtävästä saamistaan pisteistä tarkistuspyynnön 
tuomarineuvostolle. Tarkistuspyyntö tehdään kirjallisesti käyttäen tarkistuspyyntölomaketta, 
joita on jaossa kisapaikalla. Tarkistuspyyntö on maksuton. Mikäli lopullista valvojien 
hyväksymää tulosluetteloa ei saada jostain syystä kisapäivänä valmiiksi, voi tarkistuspyynnön 
alustavan tulostaulun perusteella tehdä kirjallisesti L-SP:n Partiotoimistoon vielä kilpailun 
päättymistä seuraavan arkipäivän (partiotoimiston aukiolopäivä) kuluessa Partiotoimiston 
aukioloaikana.  
 

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  

Kilpailun tulokset pyritään julkaisemaan ja palkinnot jakamaan kisapäivänä. Alustavia 

tuloksia on nähtävillä kisakeskuksessa sitä mukaan, kun niitä valmistuu. Lopulliset tulokset 

julkaistaan kilpailujen nettisivuilla ja postitetaan vartioille joko sähköisenä tai paperisena 

vartion valinnan mukaan viimeistään kahden viikon kuluessa kisan päättymisestä.  

VUODEN 2016 MESTARIT  

 

Oranssi: HiiskuPuput, Raision KilliNallit 

Vihreä: Tiira, Turun Sinikotkat  

Seikkailijat: Telkkä, Turun Sinikotkat  



NETTISIVUT JA MEDIA 

Heteka2017 –kilpailuiden nettisivut löytyvät osoitteesta  

ruskonmaunupartio.net/heteka2017  

Osallistumalla kisoihin annat luvan valokuvata ja julkaista sinusta otettuja valokuvia 

partiomedioissa. Mikäli et tahdo itsestäsi kuvia julkistettavan ko. medioissa, ilmoita siitä 

ennen kisaa sofia.rusi@gmail.com.  

 

VINKIT  

- Lue kisoissa tehtäväkäskyt huolellisesti. Varmista onko kyseessä aikatehtävä, 

taitotehtävä vai aika- ja taitotehtävä.  Katso myös mistä pisteet muodostuvat.  

- Kun kyseessä on pitempi aikainen tehtävä, jossa on aika, merkitse ylös aika jolloin 

aloititte tehtävän tekemisen, kaikessa touhussa se unohtuu herkästi. 

- Käytä jonotusaika hyväksi eväiden syöntiä varten. Vältä taukojen pitämistä reitin 

varrella.  

- Tehtäväluettelosta saat paljon vinkkejä kisarasteista, joka helpottaa harjoittelua 

etukäteen. 

- Tutustu kisavartion oppaaseen  

http://toiminta.partio.fi/ohjelman-tuki/kilpailut/materiaalit 

 

LIITTEET 

 Ilmoittautumislomake  

Osallistujalistat sarjoittain  

Tehtäväluettelo  

Kartta kisakeskuksesta  

  

mailto:sofia.rusi@gmail.com
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ILMOITTAUTUMISLOMAKE  

Palautetaan kisakeskukseen ilmoittautumisen yhteydessä.  

Sarja:________________________________________________________________ 

 Vartion numero:____________________________  

Vartion nimi:_______________________________________________________ 

 Lippukunta:________________________________________________________ 

 Vartion jäsenet: nimi, syntymäaika, ikä (31.12.2017)  

Vj:      _____________________________________________________ synt.aika__________________ ikä:___________ 

nimi:______________________________________________________ synt.aika__________________ ikä:___________ 

nimi:______________________________________________________ synt.aika__________________ ikä:___________ 

nimi:______________________________________________________ synt.aika__________________ ikä:___________ 

nimi:______________________________________________________ synt.aika__________________ ikä:___________ 

nimi:______________________________________________________ synt.aika__________________ ikä:___________ 

nimi:______________________________________________________ synt.aika__________________ ikä:___________ 

nimi:______________________________________________________ synt.aika__________________ ikä:___________ 

Yhteenlaskettu ikä:__________________________ 

 Seikkailijavartion saattajan 

nimi:____________________________________________________________________________________________ 

 Puhelinnumero 

kilpailunaikana:________________________________________________________________________________ 

Ilmoittajan (vj) allekirjoitus:____________________________________________________________________ 

Nimen selvennys:________________________________________________________________________________ 

 Vartio toivoo tulosten lähetettävän (valitse yksi seuraavista):  

sähköpostilla  

osoitteeseen ___________________________________ paperikopiona.  

 

 

 

 



Lista varsinaisen ilmoittautumisajan puitteissa ilmoittautuneista vartioista: 

Seikkalijavartiot Vartion nimi  LPK vartion nro 
 Pavut&Vesimelonit Maarian Kämmekät ry 101 

 Delfiinit Tavastin Liljat  102 
 Myrskykotka Turun Sinikotkat ry 103 
 GT-Jonnet Pyhän Laurin ritarit  104 
 Banaanivene Auran tytöt ry 105 
 Omenat Maarian Kämmekät 

ry 
106 

 Lepakko Turun Metsänkävijät 107 
 Poppana Laitilan Lumikit ry 108 
 Pipa Laitilan Lumikit ry 109 
 Pirkka Jyrsijät Harjavallan Pirkat 110 
 Tähti-PeKe Huittisten Eränkävijät, 

Keikyän Korvenkävijät ry 
111 

 Susut Suodenniemen Suonkiertäjät 
ry 

112 

 Pomppivat porot Littoisten Pirtapiiat 
ry 

113 

 Kirahvit Kolkankävijät ry 114 
 Huuhkaja Turun Metsänkävijät 115 
 Pandat Maarian Tähkät ry 116 
 Sopulit Henrikin Tapulitytöt  117 
 Porot 1 Tuulihaukat 118 
 Perunat Maarian Tähkät 119 
 Porot 2 Koroisten Sarpiot 120 
 Kilpikonnat Kupittaan Henrikinpojat, 

Kairankiertäjät 
121 

 Salamat Narvin Tytöt 122 
 JoPo 1 Jokikylän Pojat, Maskun 

Hemmingin tyttäret ja 
Pojat 

123 

 Orava Turun Mikaelin 
Siniset 

124 

 Pöllönpoikaset Auran Eräkurjet 125 
 Robottikirput Auran Eräkurjet, Liedon 

Eränkävijät 
126 

 ÄssäMixit Liedon Eränkävijät 127 
 Liitävät Lepakot Pääskyparvi 128 
 Styyrpuuri Kaarinan ristiritarit, 

Nuotiotytöt 
129 

 Unikot Mikaelin Sinikellot 130 
 Norpat Karimo 131 
 Steve ja Creeperit Merimaskun Reimarit, 

Rymättylän Märssyvahdit 
132 

 Sudentassut 2 Liedon Eränkävijät 133 
 Sudentassut 1 Liedon Eränkävijät 134 
 Holohopit Pyhän Laurin ritarit 135 



Seikkalija Vartiot Vartion nimi: LPK Vartion nro 
 Erikoisjoukot Säkylän Partio 136 
 Mangustit Teljän Tuikkeet 137 
 PinkitYksisarvisHiiret Narvin Tytöt 138 
 Vadelmapilvet Mietoisten Kolopuutintit 139 
 RaKiNa 1 Raision KilliNallit 140 
 RaKiNa 2 Raision KilliNallit 141 
 Ruorimies X Turun Partio-Sissit 142 
 Ruorimies Y Turun Partio-Sissit 143 
 Mustat norsut Taivassalon Tupshaukat 144 

 

Oranssit vartiot Vartion nimi LPK Nro 
 TaikaKettu Huittisten Eränkävijät 201 
 Rokkaavat ponit Luvian Loukke 202 
 Ketut Jämijärven 

Miilunvartijat 
203 

 Mörköfantit Pääskyparvi 204 
 ÖreDoo Raision KilliNallit 205 
 Marakatit Koroisten Sarpiot 206 
 AnanasLimet MaarianKämmekät 207 
 Sinivuokot Mikaelin Sinikellot 208 
 Kumiankat Kairankiertäjät 209 
 Kilpparit Maarian Tähkät 210 
 Pirteät Possut Littoisten Pirtapiiat 211 
 Lentävät Lehmät Leirisiskot 212 
 Kameleontit Auran eräkurjet 213 
 Muuminallet Raision KilliNallit 214 
 Hiiskut Rairion KilliNallit 215 
Vihreät vartiot Vartion Nimi  LPK Nro 
 Telkkä1 Turun Sinikotkat 301 
 Sateenkaariponit Jämijärven Miilunvartijat 302 

 Kung Fu Pandat Rymättylän märssyvahdit 303 
 Ruorimies Turun Partio-Sissit 304 
 Ruorimies 2 Turun Partio-Sissit 305 
 Ruorimies 3 Turun Partio-Sissit 306 
 Telkkä 2 Turun Sinikotkat 307 
 Kotkat Tasalam Boja 308 
 Täydelliset Tarpojat 1 Liedon Eränkävijät 309 
 Täydelliset Tarpojat 2 Liedon Eränkävijät 310 
 JoPo 2 Jokikylän Pojat 311 
 Ahma Turun Metsänkävijät 312 
 Parshakaali Mietoisten Kolopuutintit 313 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartta kilpailukeskuksesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ilmakuva kilpailukeskuksesta 

 


