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ALKU S ANAT
Onnistunut kilpailu on partiointia parhaimmillaan. Se on vaellusreitistä ja
tehtävistä muodostuva ainutlaatuinen ja mieleenpainuva kokemus, jota
muistellaan lämmöllä vielä monen vuoden kuluttuakin. Hektisen ja ajoittain stressaavan arjen keskellä partiotaitokisa on monelle täydellistä ajatusten nollaamista, viikonloppu metsässä on oiva keino rentoutua ja pitää
hauskaa.
Partiotaitokilpailu on tärkeä osa partio-ohjelmaa. Se on retki kauniissa
luonnossa, täynnä yllätyksiä ja uuden löytämistä, yhdessä yrittämistä ja
opittujen taitojen koettelua. Se on vaellus, jossa etsitään omia ja partioystävien yhteisiä rajoja, koetaan tekemisen ja keksimisen riemua, onnistumista
ja epäonnistumista. Lyhyesti sanoen partiotaitokilpailu on innostavien elämysten sarja, josta muodostuu suuri seikkailu.
Tämän kirjan tavoitteena on auttaa sinua luomaan tuo suuri seikkailu.
Mitä suuremmat kilpailut, sitä vaikeampaa se on.
Sääntöihin ja ohjeisiin on tiivistetty sadoista kilpailuista vuosikymmenten saatossa kerätty tietous ja kokemus siitä, mitä hyvässä kilpailussa pitää
olla ja mitä siellä ei saa olla. Virheitä ei kannata keksiä uudelleen, niitä voi
välttää lukemalla tämän kirjan ja osallistumalla alan koulutukseen.
Seikkailu ei ole seikkailu, ellei se ole joka kerta uusi ja erilainen.
Yhtä oikeaa ratkaisua ei ole olemassa, siksi sitä ei voi tässä kirjassakaan
esittää. Säännöt ja ohjeet antavat runsaasti liikkumavaraa uuden löytämiselle.
Järjestäjien tehtävä on vaikea ja haasteellinen, mutta varmasti yhtä antoisa kokemus kuin kilpaileminen hyvissä kilpailuissa.
Nyt pallo on sinulla. Odotamme kisakutsuasi!
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Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n (myöhemmin SP) mestaruuskilpailujen järjestämisestä päättää partioneuvosto. Piirit vastaavat järjestelyistä SP:n kilpailuryhmän laatiman vuoroluettelon mukaisesti. Vuoroluettelo laaditaan vähintään viideksi vuodeksi eteenpäin.
Muut järjestettävät kilpailut eivät saa vaikuttaa SP:n mestaruuskilpailujen järjestämisvelvollisuuksiin. Piirin kieltäytyessä vuorollaan järjestämisvastuusta, SP:n kilpailuryhmä voi pidättää siltä osanotto-oikeuden mestaruuskilpailuihin enintään vuoden ajaksi.
SP:n partiotaitomestaruuskilpailut ovat samalla lajin suomenmestaruuskilpailut. Niissä noudatetaan SP:n partiotaitokilpailujen sääntöjä.
Mahdollisissa muissa SP:n mestaruuskilpailuissa noudatetaan asianomaisen lajin valtakunnallisen erikoisliiton vahvistamia sääntöjä ja sarjajakoa. SP:n kilpailuryhmä voi tarvittaessa antaa niistä poikkeavia määräyksiä
ja ohjeita.
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Pa rt i ota i to k i l pa i lu j e n
sää n n öt
1 §
Nämä säännöt sisältävät yleisiä määräyksiä Suomen Partiolaisten partiotaitokilpailujen sekä erityisesti partiotaitojen suomenmestaruuskilpailujen
(SM-kilpailujen) järjestämisestä. Partiotaitojen SM-kilpailujen määräykset
täydentävät yleisiä määräyksiä.

(kevät), joissa kilpaillaan vihreässä ja oranssissa
sarjassa. Kilpailut järjestetään toukokuussa tai kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna.
Partiotaitojen SM-kilpailut (syksy), joissa kilpaillaan punaisessa, sinisessä,
harmaassa ja ruskeassa sarjassa. Kilpailut järjestetään syyskuun viimeisenä
viikonloppuna tai lokakuussa.
Kilpailuajankohdat vahvistaa vuosittain partioneuvosto osana SP:n toimintasuunnitelmaa. SP:n ohjelmavaliokunta voi muuttaa kilpailukautta tai
kilpailuajankohtaa SP:n kilpailuryhmän esityksestä.
Partiotaitojen SM-kilpailut

5 §
M Ä Ä RITELM Ä
2 §
Partiotaitokilpailuilla ymmärretään kunkin ikäkauden partio-ohjelmaan
perustuvia, maastossa tapahtuvia vartiokilpailuja, joiden tulee tukea vartion
yhteishengen kehitystä. Kilpailuissa on vallittava rehti partiohenki.
Vaeltaminen tapahtuu kevät- ja syyskisoissa jalan sekä talvikisoissa suksilla, ellei järjestäjä muuta määrää.
KIL PAILUJEN LAATU
3 §
Partiotaitokilpailut voivat olla:
Partiotaitojen SM-kilpailuja, joihin saavat osallistua SP:n piireihin kuuluvi-

en lippukuntien vartiot näiden sääntöjen 8 ja 9 §:n määräysten mukaisesti.
Kansainvälisiä kilpailuja, joihin saavat osallistua SP:n piireihin kuuluvien
lippukuntien vartioiden lisäksi ulkomaalaiset kilpailuvartiot.
Kansallisia kilpailuja, joihin saavat osallistua SP:n piireihin kuuluvien lippukuntien vartiot.
Piirien mestaruus- tai piirikunnallisia kilpailuja, joihin saavat osallistua asianomaisen piirin lippukuntien vartiot.
Lippukunnan mestaruus- tai lippukuntakilpailuja, joihin saavat osallistua
lippukunnan tai lippukuntaryhmän vartiot.
4 §
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Partiotaitojen SM-kilpailut
Vuosittain järjestetään kolmet partiotaitojen SM-kilpailut:
Partiotaitojen SM-kilpailut (talvi), joissa kilpaillaan vihreässä, oranssissa,
punaisessa, sinisessä, harmaassa ja ruskeassa sarjassa. Kilpailut järjestetään
helmi-maaliskuussa.

Piirien välinen kilpailu partiotaitojen SM-kilpailuissa
Partiotaitojen SM-kilpailujen yhteydessä järjestetään piirien välinen kilpailu.
Sarjassaan paras vartio (voittaja) saa 15 pistettä, toiseksi paras vartio (hopeavartio) saa 14 pistettä, 3. vartio 13 pistettä ja niin edelleen. Piirin tulos
piirien välisessä kilpailussa saadaan laskemalla yhteen piirin parhaan vartion saamat pisteet kustakin sarjasta, johon piiri on osallistunut. Piirien väliseen kilpailuun osallistuminen ei edellytä osallistumista jokaiseen sarjaan.
Kevätkilpailuissa otetaan huomioon yhteensä piirin neljän parhaan vartion tulokset, kuitenkin enintään kolme vartiota yhdestä sarjasta.
Tasatuloksen sattuessa sijoituksen ratkaisee mestaruuksien määrä, sen
jälkeen toiset, kolmannet sijat ja niin edelleen. Tällöin otetaan huomioon
piirin kaikki vartiot, jotka ovat saaneet sijoituksen. Mikäli eroa ei vieläkään
ole, ratkaistaan paremmuus laskemalla yhteen piirin kaikkien sijoituksen
saaneiden vartioiden tehtäväpisteet. Vaeltajaikäkauden tuloksia ei oteta
huomioon piirien välisen kilpailun laskennassa.
J Ä RJE S T Ä MI S OIKEU S
6 §
Partiotaitojen SM-kilpailuille järjestelyluvan myöntää SP:n kilpailuryhmä.
Kansainvälisiin, kansallisiin ja piirin mestaruuskilpailuihin järjestelyluvan
myöntää järjestävä piiri.
S ARJAJAKO
7 §
Tytöt kilpailevat oranssissa, sinisessä ja ruskeassa sarjassa. Pojat kilpailevat
vihreässä, punaisessa ja harmaassa sarjassa. Yhteisvartiot kilpailevat poikien
sarjoissa.
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Kilpailuissa voidaan käyttää myös muita sarjoja. Tämän hyväksyy järjestelyluvan myöntäjä kilpailun järjestäjän esityksestä. Sarjajako on tällöin
määriteltävä kilpailukutsun yhteydessä.
Kilpailuvartion jäsenten iät lasketaan kilpailuvuoden kuluessa täytetyin
vuosin, eli ikä on suoraan kilpailuvuosi miinus syntymävuosi.
Kilpailuvartion jäsenten katsotaan kuuluvan siihen lippukuntaan ja piiriin, johon heidät on SP:n ylläpitämässä jäsenrekisterissä merkitty, ellei asianomainen piiri heille muuta lippukuntaa vahvista. Kilpailuvartion jäsen voi
kilpailla vain yhden lippukunnan nimissä yhden kalenterivuoden aikana.
Vihreä ja oranssi sarja
Kilpailuvartiona on lippukunnan jäsenistä koottu vartio, jossa on viisi
12–15-vuotiasta jäsentä. kilpailuvartion jäsenten yhteenlaskettu ikä saa olla
korkeintaan 70 vuotta.
Punainen ja sininen sarja
Kilpailuvartiossa on neljä 14–18-vuotiasta jäsentä. Kilpailuvartion jäsenten
yhteenlaskettu ikä saa olla korkeintaan 68 vuotta.
Harmaa ja ruskea sarja
Kilpailuvartiossa on kolme vähintään 18-vuotiasta jäsentä, yläikärajaa ei
ole. Molempien sarjojen sisällä ratkotaan lisäksi vaeltajaikäkauden mestaruus niiden vartioiden kesken, joiden kaikki jäsenet ovat 18–22 -vuotiaita.
Tämä tehdään poimimalla kyseiset vartiot erilleen yhteisestä tulosluettelosta, tehtävien pisteitä ei lasketa vaeltajavartioille erikseen.
O S ANOTTO - OIKEU S
8 §
Kunkin kilpailijan SP:n jäsenmaksun tulee olla voimassa.
Kansainvälisissä kilpailuissa ulkomaalaisten vartioiden tulee kuulua
maansa partiojärjestöön. Tarvittaessa järjestäjien on otettava heille vakuutus kilpailun ajaksi.
Jos järjestäjät haluavat kutsua muita kilpailuvartiota, tulee siihen saada
lupa järjestelyluvan myöntäjältä. Kutsutut vartiot eivät kilpaile mestaruuksista. Järjestelyluvan myöntäjä voi asettaa ehtoja muiden kilpailuvartioiden
osallistumiselle.
9 §
Osanotto-oikeus partiotaitojen SM-kilpailuihin
Jokainen piiri saa ilmoittaa partiotaitojen SM-kilpailuihin kuhunkin sar-
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jaan yhden vartion alkavaa 1200 jäsentään kohden, kuitenkin vähintään
kolme vartiota sarjaa kohden. Kunkin kilpailuvartioita lähettävän piirin tulisi myös nimetä alaikäisille kilpailijoilleen huoltaja kilpailun ajaksi. Yksi
henkilö voi toimia useamman piirin huoltajana.
Piirin jäsenmääräksi katsotaan se määrä, joka on vahvistettu piirin jäsenmääräksi SP:n ylläpitämässä rekisterissä heinäkuun lopussa kilpailuvuotta
edeltävänä vuonna.
Edellä mainitun kiintiön lisäksi piiri saa ilmoittaa jokaiseen sarjaan yhtä
monta vartiota kuin sen ilmoittamia vartioita on edellisissä vastaavissa kilpailuissa sijoittunut sarjassaan 15 parhaan joukkoon.
Oletusarvoisesti käytetään tasauspaikkoja, mutta järjestävä piiri voi hakea SP:n kilpailuryhmältä, että niitä ei käytetä, joko yösarjojen, päiväsarjojen tai kaikkien sarjojen osalta. Tasauspaikkoja käytettäessä sellaisia vartioita, jotka eivät mahdu oman piirinsä kiintiöön, voidaan ottaa kilpailemaan
muiden piirien kyseisessä sarjassa käyttämättä jääville paikoille kahdessa
seuraavassa momentissa kuvatulla tavalla. Kyseiset vartiot edustavat omaa
piiriään ja ne ovat normaalisti mukana mittelemässä Suomen mestaruudesta sekä piirien välisessä kilpailussa.
Jos piiristä on osallistumassa enemmän vartioita kuin heidän kiintiönsä (jäsenmäärän mukainen ja kilpailumenestyksen lisäpaikat) sallii, tulee osallistujapiirin kertoa ilmoittautumisen yhteydessä, mitkä vartiot käyttävät piirin kiintiöpaikat ja mitkä vartiot jäävät odottamaan mahdollisia
tasauspaikkoja. Viimeksi mainitut vartiot tulee piirin myös asettaa ensisijaisuusjärjestykseen.
Niissä sarjoissa, joissa tasauspaikat ovat käytössä, järjestävä piiri jakaa
käyttämättä jääneet paikat tarvitseville piireille varsinaisen ilmoittautumisajan päätyttyä. Mikäli paikkoja ei riitä kaikille halukkaille, paikat jaetaan
vertailulukujen perusteella. Piirin vertailuluku on sen jäsenmäärän ja jäsenmäärän mukaisten kiintiöpaikkojen osamäärä. Suurimman vertailuluvun
piiri saa ensimmäisen lisäpaikan, seuraavaksi suurimman seuraavan paikan,
ja niin edelleen. Mikäli kahdella piirillä on sama vertailuluku, ratkaisee
arpa. Jos tasauspaikkoja on sarjassa vielä jäljellä, kun kukin tarvitseva piiri
on saanut yhden paikan, käydään uusi kierros paikkoja vielä tarvitsevien
kesken, ja niin edelleen. Mikäli järjestäjä sallii jälki-ilmoittautumiset, ei niitä vastaanotettaessa sovelleta enää piirikiintiöitä, vaan jälki-ilmoittautuvia
vartioita otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä vastaan niin kauan, kuin tasauspaikkoja on kyseisessä sarjassa jäljellä.
Järjestävän piirin vartiot saavat kilpailla kaikissa sarjoissa ja piirien välisessä kilpailussa, mikäli järjestävän piirin piirihallitus nämä sallii. Jos piirihallitus sallii vartioiden kilpailemisen, on piiri aina mukana myös piirien
välisessä kilpailussa. Kilpailun valvoja päättää ne lippukunnat tai lippukun-
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nista koostuvat partioyksiköt, jotka eivät kuitenkaan saa kilpailla järjestäjäroolinsa vuoksi. Valvojan päätökseen tyytymätön osapuoli voi valittaa päätöksestä SP:n kilpailuryhmälle, jolla on oikeus tämän perusteella muuttaa
valvojan päätöstä.
Järjestävän piirin lisäpaikat seuraavan vuoden vastaaviin kilpailuihin
määräytyvät edellisten vastaavien kilpailujen tulosten perusteella.
10 §
Osanotto-oikeuden peruuttaminen
Ennen kilpailun alkamista valvojan tai tuomarineuvoston on evättävä kilpailuvartion osanotto-oikeus tai määrättävä vartio kilpailun ulkopuolelle, jos
voidaan osoittaa, että kilpailuvartiolla on tavallista enemmän ennakkotietoa
kilpailusta. Vartiota on pyrittävä kuulemaan ennen päätöksen tekemistä.
Päätöksestä on ilmoitettava mahdollisimman pian vartiolle ja partiotaitojen SM-kilpailuissa asianomaiselle piirille.
HYLK Ä Ä MI S ET
11 §
Kilpailusta hylkääminen
Vartion jäsenen loukkaantumisen vuoksi vajaalukuiseksi tuleva vartio saa
jatkaa kilpailua, joko kilpailussa tai sen ulkopuolella. Päätöksen asiasta tekee tuomarineuvosto. Vajaalukuisuus ei merkitse kilpailun keskeyttämistä.
Määräykset, joiden rikkominen kilpailun kuluessa 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 (kuten kämmentietokone tai digitaalinen kamera)
hallussapito kilpailujen aikana on kielletty (ellei järjestäjä toisin
määrää). Kielto ei koske filmikameroita.
Tuomarineuvosto voi hylätä vartion kilpailusta lisäksi silloin, jos kilpailu-
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vartion 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. 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.
12 §
Kilpailukielto
Törkeissä tapauksissa piirin/SP:n kilpailuryhmä (piirin/SP:n kilpailussa,
vastaavasti) voi tuomarineuvoston esityksestä asettaa kilpailijan, kilpailuvartion tai heidän edustamansa partioyksikön kilpailukieltoon enintään
vuoden ajaksi.
13 §
Tehtäväsuorituksen hylkääminen
Tehtäväkäskyssä kiellettyjen varusteiden käyttö tehtäväsuorituksen aikana
aiheuttaa vartion kyseisen tehtäväsuorituksen hylkäämisen. Muu tehtäväkäskyn vastainen suoritus voi aiheuttaa vartion kyseisen tehtäväsuorituksen
hylkäämisen. Päätöksen asiasta tekee tuomarineuvosto.
ILMOITTAUTUMINEN JA O S ANOTTOMAK S U
14 §
Ilmoittautuminen tapahtuu järjestäjien määräämällä tavalla. Ilmoittautuminen hyväksytään vasta, kun vartiokohtainen osanottomaksu on maksettu.
Kilpailukutsusta tulee käydä ilmi osanottomaksun suuruus ja maksumenettely sekä osanottomaksuun sisältyvät palvelut.
Osanottomaksun tiedoissa on oltava vartion nimi ja lippukunta, kansallisissa kilpailuissa lisäksi piiri. Piirin maksaessa kaikkien piirin vartioiden
osanottomaksut, merkitään tietoihin piirin nimi ja vartioiden lukumäärät
sarjoittain. Vartioiden nimet ilmoitetaan tällöin erillisellä lomakkeella.
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Vartion nimen tulee olla lyhyt, ymmärrettävä ja hyvien tapojen mukainen. Järjestäjällä on oikeus lyhentää selvästi liian pitkät vartionimet, erottaa
toisistaan samannimiset vartiot omalla merkinnällään sekä muuttaa epäselvät ja hyvien tapojen vastaiset nimet.
Kilpailusta pois jääneen vartion osanottomaksua ei palauteta.
Järjestäjä päättää mahdollisuudesta jälki-ilmoittautumiseen. Jälki-ilmoittautuneiden osanottomaksu on enintään kaksinkertainen.

Järjestävän piirin tulee toimittaa kilpailun tilinpäätös SP:n kilpailuryhmälle kuuden kuukauden kuluessa kilpailuista.

15 §

Kilpailut sisältävät partiotaitoja ja -tietoja vaativia, turvallisia tehtäviä. Tehtävien tulee olla partion kasvatustavoitteiden ja partiomenetelmän mukaisia,
ja kehittää fyysistä ja henkistä kestävyyttä sekä vartion yhteishenkeä. Tehtävien tulee vaikeutua vanhempiin sarjoihin siirryttäessä. Tehtäviä ja niiden
arvostelua suunniteltaessa tulee sukupuolten väliset erot ottaa huomioon.
Vihreän ja oranssin sarjan tehtävien vaikeusasteen tulee olla lähinnä tarpojien tasoa. Punaisen ja sinisen sarjan vaikeusasteen tulee olla lähinnä samoajien tasoa. Harmaan ja ruskean sarjan tehtävien vaikeusasteen tulee olla
lähinnä vaeltajien ja partiojohtajien peruskoulutuksen tasoa.
Muiden sarjojen tehtävien vaikeusasteen määrää sarjan luonne.

Partiotaitojen SM-kilpailuihin ilmoittautuminen ja
osanottomaksu
Partiotaitojen SM-kilpailuihin piirit ilmoittautuvat maksamalla kaikkien
osallistuvien vartioidensa osanottomaksut yhteissuorituksena. Osanottomaksut on maksettava sekä sarja- ja vartiokohtainen osallistujaluettelo on
lähetettävä 1. luokan postissa tiistaina (postileima) vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kilpailua kilpailukutsussa mainittuun paikaan. Piiri voi samalla
ilmoittaa piirijoukkueelleen huoltajan.
Jos ilmoitettu kilpailuvartio ei voi osallistua kilpailuun, piiri voi asettaa
toisen vartion samaan sarjaan pois jääneen vartion tilalle.
Vartio, jonka osanottomaksua ei ole suoritettu kilpailun alkuun mennessä, ei saa kilpailla.
Partiotaitojen SM-kilpailujen osanottomaksut ja huoltajapassien hinnat
vahvistaa SP:n kilpailuryhmä. Järjestävän piirin tulee toimittaa kilpailun
talousarvio ja ehdotuksensa osanottomaksuksi SP:n kilpailuryhmälle viimeistään 9 kk ennen kilpailuja. Jos piiri ei toimita talousarviota sekä ehdotustaan osanottomaksuksi määräaikaan mennessä, SP:n kilpailuryhmä voi
vahvistaa osanottomaksuksi edellisen vastaavan partiotaitojen SM-kilpailun (talvi, kevät tai syksy) osanottomaksun.
Osanottomaksuun tulee sisältyä:
• Kilpailussa jaettava materiaali
• Mahdolliset kuljetukset kilpailun aikana
• Lämmin suihku tai sauna
• Kilpailua edeltävän yön majoitus sitä tarvitseville sekä talvikilpailujen
päiväsarjoille lauantain-sunnuntain välisen yön majoitus
• Vähintään yksi lämmin ateria (ei saa olla kilpailutehtävä)
• Mestaruusmitalit ja kunniakirjat
• Palkinnot
Partiotaitojen SM-kilpailuissa palkintojen (ilman mestaruusmitaleja) käyvän arvon on oltava vähintään 20 % sarjan osanottomaksuista.
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TEHT Ä V Ä T JA REITIT
16 §
Tehtävien luonne ja vaikeusaste

17 §
Kilpailukutsu ja tehtäväluettelo
Kilpailujen järjestämisestä tiedotetaan kilpailukutsulla, joka julkaistaan järjestäjien sopivaksi katsomalla tavalla. Siinä on oltava seuraavat tiedot:
• Kilpailujen laatu ja osanotto-oikeus
• Kilpailujen ajankohta
• Sarjajako ja matkat
• Ilmoittautumistapa ja mahdollinen jälki-ilmoittautuminen
• Aika, johon mennessä ilmoittautumisten on oltava perillä järjestäjän
ilmoittamassa paikassa
• Osanottomaksun suuruus, maksutapa
• Mahdolliset kiertopalkinnot ja niiden puolustajat
• Tehtäväluettelo tai maininta sen julkaisuajasta ja -tavasta
• Kilpailujen järjestäjät ja yhteystiedot
• Maininta näiden sääntöjen lisäksi noudatettavista SP:n, piirin tai
lippukunnan määräyksistä
Tehtävistä laaditaan ja julkaistaan tehtäväluettelo. Siinä on kunkin sarjan
tehtäväryhmät ja tehtävien nimet sekä tehtäväryhmien maksimipisteet. Yksittäisten tehtävien maksimipisteet voidaan myös ilmoittaa. Tehtäväluettelon tulee noudattaa seuraavan taulukon lukuarvoja:
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Maksimipisteet
Tehtäväryhmien määrä
Tehtävien määrä
Tehtävän maksimipisteet enintään ilmoitetussa
tehtävässä
Tehtävän maksimipisteet enintään yllätystehtävässä
Yllätystehtävien osuus yhteensä enintään

Or/Vi
80 p
5–10
10–18

Si/Pu
100 p
5–10
15–25

Ru/Ha
120 p
5–10
15–30

10 p

12 p

15 p

5p
16 p

8p
20 p

10 p
30 p

Tehtäväluettelon tehtävien, muiden kuin yllätystehtävien osalta, on annettava selkeä koulutuksellinen vihje tarvittavista tiedoista ja taidoista.
Jos yllätystehtävä liittyy johonkin ilmoitetuista tehtäväryhmistä, ilmoitetaan se kyseessä olevassa tehtäväryhmässä. Osasta yllätystehtäviä voidaan
muodostaa tehtäväryhmä yllätystehtävät.
Mahdollisista muutoksista julkaistuun tehtäväluetteloon on ilmoitettava
kilpailijoille viimeistään ennakko-ohjeen yhteydessä ennen kilpailua.
Kilpailukutsun ja tehtäväluettelon tulee olla valvojan, tai ellei valvojaa
ole nimetty, järjestelyluvan myöntäjän hyväksymä.
18 §
Partiotaitojen SM-kilpailujen kilpailukutsut ja tehtäväluettelot
Partiotaitojen SM-kilpailujen kilpailukutsut ja tehtäväluettelot on julkaistava viisi kuukautta ennen kilpailuja yhdessä suomenkielisessä ja yhdessä
ruotsinkielisessä SP:n lehdessä.
19 §
Tehtävien ilmoittaminen ja suoritusolosuhteet
Tehtävät annetaan kirjallisilla tehtäväkäskyillä, jotka ovat rakenteeltaan
samanmuotoisia. Niissä tulee olla:
• Otsikko, josta ilmenee kilpailun nimi, ajankohta ja paikka
• Sarja
• Rastin numero
• Tehtävän numero
• Tehtävän nimi (sama kuin tehtäväluettelossa) ja tehtäväryhmä
• Tehtävän luokitus arvosteluperusteiden mukaan: aikatehtävä, aikaja taitotehtävä tai taitotehtävä
• Tehtävän maksimipisteet
• Määräajat, ajan alkaminen ja päättyminen
• Tehtävän suoritukseen kuluvaksi laskettu aika
• Tehtävän määrittely
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• Arvosteluperusteet, niiden maksimipisteet sekä
pisteiden laskentaperusteet
• Luettelo liitteistä
Tehtävät on järjestettävä niin, että kaikilla kilpailijoilla on mahdollisuus
suorittaa ne mahdollisimman tasavertaisissa olosuhteissa.
Tehtävät jaetaan arvosteluperusteiden mukaan aika-, taito- sekä aika- ja taitotehtäviin.
Tehtäväkäskyssä ilmoitettu suoritusaika alkaa tehtäväkäskyn antohetkellä, ellei käskyssä toisin mainita.
Tavoiteaikatehtävään kuuluvan vaellustaipaleen pituus tai sen varrella
olevat rastit, sekä tehtäviin kuluva aika on ilmoitettava kokonaisuudessaan
viimeistään tavoiteajan alkamishetkellä.
20 §
Rastien aukioloajat
Yön yli kestävien kilpailujen lähdössä vartioille on ilmoitettava aika, jolloin
yörastille olisi viimeistään saavuttava, jotta yörastin tehtävät ehtii vielä normaalisti suorittaa.
Kunkin päivän ensimmäisen tehtäväkäskyn liitteenä vartioille voidaan
jakaa sarjakohtainen rastien aukioloaikataulu. Se voidaan jakaa myös yhdellä kertaa koskien koko kilpailua.
Vartio saa aina suorittaa tehtävän, jos se on saapunut rastille päivän alussa ilmoitettuna aukioloaikana tai myöhästynyt enintään vartion siihenastisen, kyseisen kilpailupäivän jonotusajan verran. Järjestäjän täytyy rastin
sulkemisajan lähestyessä vahvistaa rastille sen lopullinen sulkemisaika. Vartio saa vielä suorittaa tehtävän, jos se on saapunut rastille ennen tätä lopullista sulkemisaikaa.
Milloin vartioiden eteneminen jää selvästi jälkeen ilmoitetusta aukioloaikataulusta, järjestäjä on velvollinen siirtämään rastien sulkemisaikoja. Lisäksi järjestäjä on velvollinen tiedottamaan asiasta mahdollisuuksien mukaan kilpailijoille.
21 §
Muut kuin suomenkieliset vartiot partiotaitojen SM-kilpailuissa
Muun kuin suomenkielisen vartion on ilmoitettava äidinkielensä ilmoittautumisen yhteydessä. Järjestäjä sopii tällaisten vartioiden kanssa, annetaanko heille ylimääräistä tehtäväkäskyn lukuaikaa tai käännetäänkö tehtäväkäskyt osittain tai kokonaan ruotsiksi.
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Mahdollista lukuaikaa ei lasketa tehtävän suoritusaikaan. Vartio ei saa
valmistella tehtävää eikä aloittaa sen suoritusta lukuajan kuluessa. Mahdollisen käännöksen lisäksi vartiolle on annettava myös suomenkielinen tehtäväkäsky. Suomenkielisen tehtäväkäskyn sisältö on määräävä.
Muu kuin suomenkielinen vartio saa antaa tehtävien vastaukset suomeksi tai ruotsiksi.
Finlands Svenska Scouter r.f. auttaa tarvittaessa järjestäjiä käännöstyössä
ja vastaa omalta osaltaan tietosuojasta.
22 §
Tehtävien arvostelu
Tehtävästä voi saada pisteitä arvosteluperusteiden mukaan maksimipistemäärästä nollaan. Kaikki arvosteluperusteet ja niiden maksimipisteet on
mainittava tehtäväkäskyssä.
Tehtävien arvostelutarkkuuden (eli arvostelun maksimiportaan) tulee
olla sellainen, että mikään yksittäinen arvostelun porras ei vaikuta lopullisissa tehtävien pisteissä enempää kuin 0,5 pistettä. Esimerkiksi jos kätevyystehtävän siisteys voi tuottaa enintään 1,0 pistettä, tämä tulee jakaa portaisiin 0–0,5–1,0, tai vielä hienompiin portaisiin. Kunkin tehtävän pisteet
pyöristetään kymmenyksen tarkkuuteen, ja näin saaduista pisteistä lasketaan vartion yhteispisteet. Tehtävän arvostelutulos ei voi olla miinusmerkkinen. Tehtäväkohtaiset pisteet ja yhteispisteet esitetään kymmenyksen
tarkkuudella.
Yksittäisen tehtävän suorittamatta jättäminen tai siinä epäonnistuminen
ei saa vaikuttaa muiden tehtävien suoritukseen ja arvosteluun, eikä aiheuttaa koko kilpailun keskeytymistä (esim. suunnistustehtävät).
Arvostelussa parasta, keskimmäistä tai muuta vastaavaa suoritusta määrättäessä:
• Eri syistä kilpailun ulkopuolella olevia vartioita ei oteta huomioon.
• Tehtävässä hylättyjä vartioita ei oteta huomioon.
• Kilpailun keskeyttäneet vartiot otetaan huomioon keskeytyshetkeen
asti.
• Kilpailun ulkopuolelle kesken kilpailun siirtyneet vartiot otetaan
huomioon ulkopuolelle siirtymishetkeen asti.
23 §
Pakolliset varusteet
Vartiolla tulee olla mukanaan ainakin seuraavat pakolliset varusteet. Nämä
varusteet on mainittava ennakko-ohjeessa.
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Vihreä ja oranssi sarja:
• Henkilökohtaiset varusteet: puukko, ensiside tai vastaava, tulitikut,
kynä ja partiohuivi
• Vartiokohtaiset varusteet: ensiapupakkaus (1 leveä sideharsorulla,
ideal-side, laastaria sekä sidetaitoksia), 2 kompassia, valaisin
(talvikisoissa), saha ja kirves
Punainen, sininen, ruskea ja harmaa sarja:
• Henkilökohtaiset varusteet: puukko, ensiside tai vastaava, tulitikut,
kynä, partiohuivi, kompassi, valaisin ja yöpymisvarusteet (vartion
harkinnan mukaan ellei järjestäjä ole antanut tarkempia ohjeita)
• Vartiokohtaiset varusteet: ensiapupakkaus (1 leveä sideharsorulla,
ideal-side, laastaria ja sidetaitoksia), majoite, saha, keittoastia
(n. 1,5 l), kirves.
Edellä mainitut ensiaputarvikkeet ovat vartion omaan käyttöön hätätilanteessa. Niitä ei saa suunnitella käytettäväksi tehtävissä.
Ennakko-ohjeen varusteluettelossa on edellisten lisäksi mainittava kaikki ne varusteet, jotka vartiolla on oltava tehtäväkäskyjen edellyttämissä tehtäväsuorituksissa. Luettelossa ei saa olla sellaisia varusteita, joiden hankkiminen on kohtuuttoman vaikeaa tai kallista, ottaen huomioon myös
vuodenajan ja SP:n kilpailujen osalta saatavuuden eri puolilla maata. Sama
koskee myös varusteita, joiden kuljettaminen on kohtuuttoman riskialtista
tai vaikeaa. Tällaiset varusteet on oltava järjestäjien puolesta.
Vartioita ei saa vaatia ottamaan mukaan muita kuin puuporanteriä. Vartioita ei saa vaatia ottamaan mukaan muun kokoisia puuporanteriä kuin 6
mm, 8 mm, 12 mm ja 16 mm eikä muunkokoisia tasa- tai kourutalttoja
kuin 12 mm. Vaadittava koko voidaan ilmaista vaihteluvälinä. Tällöin jonkun edellä mainituista luvuista tulee sisältyä kyseiseen vaihteluväliin.
24 §
Kilpailureitit
Kilpailureitti koostuu vaellus- ja tehtäviin sisältyvistä taipaleista. Taipaleista
osa voi olla pikataipaleita.
Pikataipaleella tarkoitetaan kaikkia sellaisia taipaleita, jotka pitää suorittaa mahdollisimman nopeasti tai määräajassa, johon vain muutamien nopeimpien vartioiden uskotaan pystyvän (esim. pistesuunnistus, tiukka tavoiteaika, kiritaival, maastojuoksu, soutu tai tiukat rastien aukioloajat).
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26 §

Reittien pituudet sarjoittain:
Kilpailujen luonne ja kesto
Sarja
Oranssi
Vihreä
Sininen
Punainen
Ruskea
Harmaa

Kilpailureitti
km
5–9
5–9
12–20
13–25
15–25
20–36

Yhteensä pikataipaleita
kilpailuissa max. km
2,5
2,5
4,0
5,0
6,0
8,0

Kilpailureitin ja pikataipaleen pituus mitataan lähtöpaikasta maaliin lyhyintä kulkukelpoista reittiä käyttäen. Suunnistustehtävissä reitin pituus
lasketaan ihanneradan mukaan, tai milloin vartio saa jakaantua, annettujen
ratojen tai ihanneratojen keskiarvona.
Liikuttaessa muuten kuin jalan tai hiihtäen, voidaan taulukon rajoista
valvojan päätöksellä poiketa.
Lähtöpisteessä on oltava rastien merkitsemistä osoittava mallirasti. Jos
matkan aikana käytetään poikkeavia rastimerkintöjä, on niistä tiedotettava
sekä kilpailuohjeessa että kyseessä olevassa tehtäväkäskyssä. Rastipisteisiin
on rastin sulkemisen jälkeen jätettävä rastitunnus tai -leima.
Vaellusrasteilla on käytävä annetussa järjestyksessä. Yhdelläkin rastilla
käymättä jättäminen katsotaan kilpailun keskeyttämiseksi. Sulkeutuneiden
rastien osalta rastilla käynti kontrolloidaan rastitunnuksella tai -leimalla.

Oranssi ja vihreä sarja ovat luonteeltaan päiväretkiä. Sininen ja punainen
sarja ovat luonteeltaan helppoja yöretkiä. Ruskea ja harmaa sarja ovat luonteeltaan vaativia yli yön kestäviä vaelluksia.
Sinisen ja punaisen sarjan vartioille on varattava 3 tunnin yöpymistauko, jonka kuluessa vartioilla ei saa olla tehtävää suoritettavanaan. Majoittumiseen käytettävää aikaa ei lasketa yöpymistaukoon, ei myöskään silloin,
kun majoittuminen ei ole tehtävänä. Mahdolliset yörastitehtävät on palautettava ennen yöpymistauon alkua.
KIL PAILUJEN JOHTO
27 §
Kaikista kilpailuun liittyvistä käytännön järjestelyistä vastaa järjestelytoimikunta.
Kilpailun johtajalla, järjestelysihteerillä, sarjojen johtajilla ja tulostoimiston päälliköllä tulee olla piirikunnallisissa kilpailuissa SP:n III luokan tuomarikortti ja sitä arvokkaammissa kilpailuissa vähintään SP:n II luokan
tuomarikortti. Ratamestarin tulee olla kokenut suunnistaja.
Järjestelyluvan myöntäjä voi myöntää poikkeuksia järjestelytoimikunnan pätevyysvaatimuksiin.
KIL PAILUOHJEET

25 §
Vartioiden jakaantuminen
Oranssin ja vihreän sarjan vartioita ei saa jakaa, eivätkä ne saa jakaantua
suunnistettavien taipaleiden ajaksi. Sinisen ja punaisen sarjan vartiot voidaan jakaa kahtia (2+2) niin, että jaettuna kuljettava matka on enintään
1/4 koko kilpailureitin pituudesta. Ruskean ja harmaan sarjan vartiot voidaan jakaa vapaasti niin, että erillään kuljettava osuus on enintään 1/3 koko
kilpailureitin pituudesta. Jakaantuneena kuljettavilla osuuksilla voi olla
myös tehtäviä.
Jos vartio saa jakaantua, on se ilmoitettava tehtäväkäskyssä. Jos vartio
suorittaa tehtäviä jakaantuneena, on tehtäväkäskyssä tai jakaantumisohjeessa ilmoitettava mikä tehtäväluettelon mukainen tehtävä maksimipisteineen
kullakin reitillä suoritetaan ja mitä pakollisia varusteita tehtävän suorittaminen edellyttää.
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28 §
Ennakko-ohje
Ennakko-ohje on toimitettava kilpailuun ilmoittautuneille vartioille ja tuomarineuvoston jäsenille viimeistään tiistaina 1 1/2 viikkoa ennen kilpailua.
Siinä on oltava seuraavat tiedot:
• Kokoontumisaika ja -paikka
• Kilpailun yleisaikataulu
• Sarjakohtaiset pakolliset varusteet
• Kilpailukohtaiset muut tarvittavat varusteet
• Mahdolliset muutokset julkaistuun tehtäväluetteloon
• Kulkuyhteydet ja ajo-ohjeet
• Määräys SP:n turvallisuusmääräyksiin tutustumisesta
• Ohjeita kilpailijoille
• Ohjeita huoltajille
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• Tiedot mihin osanottomaksu oikeuttaa
• Osanottomaksuun kuulumattomat maksulliset palvelut ja niiden
hinnat
Nämä tiedot voidaan ilmoittaa joko osittain tai kokonaan myös kilpailukutsussa. Kilpailukutsussa on mainittava, jos se sisältää koko ennakko-ohjeen.
29 §
Partiotaitojen SM-kilpailujen ennakko-ohjeen toimitustapa
Partiotaitojen SM-kilpailuissa järjestäjä voi tarjota kilpailuvartioille postituksen sijaan vaihtoehtoisia ennakko-ohjeen toimitustapoja, esimerkiksi
sähköpostia. Vartio voi valita postituksen tai mainitun vaihtoehtoisen tavan. Mikäli kilpailuvartio haluaa ennakko-ohjeen sähköpostilla, on järjestäjän vaadittava vartiolta kuittaus siitä, että se on vastaanottanut ohjeen.
Tuomarineuvoston jäsenille sekä kilpailuun vartioita ilmoittaneille piireille ja piirien nimeämille huoltajille ennakko-ohjeen voi samoin lähettää
myös sähköpostilla.
30 §
Kilpailupaikalla annettava ohje
Kilpailupaikalla annettavassa ohjeessa on oltava järjestäjän määräykset ja
ohjeet kilpailun suorittamisesta sekä muut kilpailijoille tarpeelliset tiedot.
Esimerkiksi on kerrottava, että aikatehtävissä ja aika- ja taitotehtävissä aika
alkaa tehtäväkäskyn antohetkestä, ellei tehtäväkäskyssä toisin ilmoiteta. Lisäksi sääntöjen 11 § ja 13 § on laitettava sellaisenaan.
Ohje voi olla painettu, monistettu tai seinäohje.

Valvoja hyväksyy tarkastetun tulosluettelon julkaistavaksi. Tarkastettu tulosluettelo on toimitettava kilpailuvartioille, järjestelyluvan myöntäjälle ja
tuomarineuvoston jäsenille kahden viikon kuluessa kilpailun päättymisestä.
Tulosluettelosta on käytävä selville kilpailuvartion nimi, lippukunta, tarvittaessa piiri, sijoitus, kilpailuvartion yhteispisteet, sen eri tehtävissä saamat pisteet sekä kunkin tehtävän nimi, numero ja maksimipisteet. Pisteet
ilmoitetaan 0,1 pisteen tarkkuudella.
Tasatuloksen sattuessa sijoitukset ratkaisee vartioiden saamat pistemäärät
niissä tehtävissä ja siinä järjestyksessä, kuin tuomarineuvosto ennen kilpailun
alkua on päättänyt. Tehtäväjärjestys on julkaistava tulostaulun yhteydessä.
Kilpailun maalissa on oltava nähtävänä tehtävien oikeat vastaukset. Tehtävistä, joihin ei ole selkeää oikeaa vastausta, on selvitettävä tehtävän idea,
tarkoitus, mahdollinen suoritustapa sekä muut mahdolliset arvosteluun
vaikuttavat seikat. Silloin ne kiinnostavat kilpailijoita eniten ja auttavat kilpailulle asetettujen koulutuksellisten tavoitteiden saavuttamista. Vastaavat
tiedot on lähetettävä myös tulosluettelon liitteenä.
33 §
Partiotaitojen SM-kilpailujen tulokset
Kun sarjan kaikkien tehtävien pisteet ovat esillä eikä niissä ole järjestäjän
tiedossa olevia virheitä, valvoja merkitsee tulostaululle kyseessä olevan kellonajan ja varmennuksensa. Palkintojenjako voidaan aloittaa vasta, kun
kaikki tästä puolen tunnin kuluessa tehdyt tarkistuspyynnöt ja vastalauseet
on käsitelty.
Tulosluettelo on toimitettava pykälässä 32 mainittujen lisäksi myös kilpailuun vartioita ilmoittaneille piireille, SP:n suomen- ja ruotsinkielisiin
lehtiin, SP:n toimistoon ja SP:n kilpailuryhmälle.

31 §
Partiotaitojen SM-kilpailujen kilpailupaikalla annettava ohje
Kilpailupaikalla annettava ohje on annettava jokaiselle kilpailuvartiolle ja
piirijoukkueiden huoltajille.
KIL PAILUJEN TULOK S ET
32 §

KIL PAILUJEN VALVONTA
34 §
Kilpailujen valvonnan tarkoituksena on varmistaa sääntöjen ja partiohengen mukaisten kilpailujen toteutuminen sekä auttaa ja kouluttaa järjestäjiä.
Järjestelyluvan myöntäjällä on oikeus tarkkailla kaikkia kilpailujärjestelyjä ja tarvittaessa puuttua niihin valvojan välityksellä. Kilpailupaikalle saavuttuaan tarkkailijoiden on ilmoittauduttava kilpailun johtajalle.

Valvoja hyväksyy tulokset ja päättää palkintojenjaon aloittamisesta. Palkintojen jako voidaan aloittaa vasta, kun kaikki tulokset ovat kilpailupaikan
tulostaululla kilpailijoiden nähtävissä.
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35 §

Valvoja
Järjestelyluvan myöntäjä nimeää kilpailuille valvojan.
Valvoja tulee nimetä hyvissä ajoin ennen tehtäväluettelon julkaisemista.
Valvojan ollessa estynyt, tai vielä nimeämättä, valvonnasta vastaa järjestelyluvan myöntäjä.
Valvojan on tarkastettava ja hyväksyttävä tehtäväluettelo ja kilpailukutsu
ennen näiden julkaisemista sekä kaikki kilpailua koskevat suunnitelmat.
Valvoja ei saa hyväksyä tehtäväluetteloa ennen kuin myös yllätystehtävät on
määritelty.
Valvoja ja kilpailun johtaja ovat vastuussa kilpailujen sääntöjenmukaisuudesta ja SP:n turvallisuusohjeen noudattamisesta. Valvojalla on oikeus
kieltää sääntöjen ja partiohengen sekä SP:n turvallisuusohjeen vastaiset tehtävät ja kilpailujärjestelyt.
Valvojalle voidaan nimetä apulaisia. Valvoja on vastuussa myös mahdollisten apulaistensa suorittamista valvontatehtävistä. Valvoja tarkastaa tulosluettelon ja lopulliset tulokset ennen niiden julkaisemista.
36 §
Partiotaitojen SM-kilpailujen apuvalvoja
SP:n kilpailuryhmä nimeää partiotaitojen SM-kilpailuihin apuvalvojan.
Apuvalvoja toimii valvojan apuna. Apuvalvojalta edellytetään vähintään
SP:n II luokan maastotuomarikorttia.
37 §
Radanvalvoja
Kansallisissa ja sitä arvokkaammissa kilpailuissa järjestäjä voi hankkia radanvalvojan, jonka tulee olla kokenut suunnistaja (suositellaan Suomen
Suunnistusliiton II luokan ratamestarikortin tietoja). Radanvalvoja tarkastaa rastien oikean sijainnin.

Tuomarineuvoston kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus on lisäksi valvojan
apulaisilla. Tuomarineuvosto voi kuulla myös muita henkilöitä.
Tuomarineuvoston toiminta alkaa viimeistään ensimmäisen kilpailupäivän aamuna, kun kilpailijoiden ilmoittautuminen kilpailupaikalla päättyy.
Tuomarineuvoston toiminta päättyy kahden kuukauden kuluttua lopullisten tulosten toimituspäivästä.
Mikäli tuomarineuvoston puheenjohtaja tai partiotaitojen SM-kilpailujen kilpailijoiden edustaja on estynyt saapumasta kilpailupaikalle, kilpailun
valvoja nimittää uuden tilalle, neuvoteltuaan mahdollisuuksien mukaan
ensin SP:n kilpailuryhmän edustajien kanssa.
Mikäli valvoja on estynyt saapumasta kilpailupaikalle kilpailun ajaksi,
apuvalvoja korvaa valvojan.
39 §
Tuomarineuvoston jäsenten pätevyysvaatimukset
Puheenjohtajalla ja kilpailun valvojalla tulee olla:
• Partiotaitojen SM-kilpailuissa SP:n I luokan tuomarikortti
• Piiritason, kansallisissa ja kansainvälisissä kilpailuissa vähintään
SP:n II luokan tuomarikortti
• Muissa kilpailuissa vähintään SP:n III luokan tuomarikortti
Kilpailun johtajalla tulee olla:
• Kansallisissa ja sitä arvokkaammissa kilpailuissa vähintään
SP:n II luokan tuomarikortti
• Piirikunnallisissa ja piirin mestaruuskilpailuissa vähintään
SP:n III luokan tuomarikortti
• Muissa kilpailuissa järjestely- ja kilpailukokemusta
Kilpailijoiden edustajalla tulee olla:
• Partiotaitojen SM-kilpailuissa vähintään SP:n II luokan tuomarikortti

TUOMARINEUVO S TO
38 §
Tuomarineuvoston kokoonpano ja toiminta-aika
Tuomarineuvostoon kuuluu:
• Puheenjohtaja, jonka nimeää järjestelyluvan myöntäjä
• Kilpailun valvoja
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• Kilpailun johtaja
• Lisäksi partiotaitojen SM-kilpailuissa kilpailijoiden edustaja, jonka
nimeää järjestelyluvan myöntäjä. Edustaja ei saa osallistua kilpailuun.

40 §
Tuomarineuvoston tehtävät
Tuomarineuvosto toimii kaikissa ratkaisuissaan partiohenkeä ja oikeudenmukaisuusperiaatetta noudattaen.
Tuomarineuvosto ratkaisee muun muassa seuraavat asiat:
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• Ennen kilpailun alkua:
• Tehtäväjärjestys, jonka perusteella sijoitukset tasatuloksen
sattuessa ratkaistaan
• Kilpailun aikana muun muassa seuraavat asiat:
• Kilpailun luonteen muutokset
(esim. yökilpailun muuttaminen päiväkilpailuksi)
• Tehtävien muutokset
• Tehtävien arvostelun muutokset
(muutokset tehtäväkäskyssä ilmoitettuun)
• Kilpailureitin muutokset
• Rastien aukioloaikojen muutokset
• Vastalauseet ja muut kiistakysymykset
• Asiat, joista ei ole määräyksiä säännöissä eikä järjestelyohjeessa
• Vartion tehtävän tai kilpailun hylkääminen
esimerkiksi pykälien 11 ja 13 määräämissä tapauksissa
• Kilpailun jälkeen
• Vastalauseet ja muut mahdolliset asiat
Tuomarineuvoston päätökseen ei voi hakea muutosta.
Kaikkien tuomarineuvoston jäsenten tulee olla kilpailupaikalla koko kilpailun ajan.
Tuomarineuvosto ratkaisee asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä,
tasatuloksen sattuessa puheenjohtajan kanta ratkaisee. Tuomarineuvoston
on tiedotettava päätöksistä kirjallisesti asianosaisille niin pian kuin se on
mahdollista.
Tuomarineuvoston on pidettävä kokouksistaan pöytäkirjaa, joka on tuomarineuvoston toiminnan päätyttyä lähetettävä tiedoksi järjestelyluvan
myöntäjälle ja järjestelytoimikunnalle.
TARKI S TU S P YYNN Ö T JA VA S TALAU S EET
41 §
Tarkistuspyyntö partiotaitojen SM-kilpailuissa
Kilpailuvartio voi tehdä tarkistuspyynnön vartion omien tulosten tarkistamiseksi. Tarkistuspyynnöllä ei voida vaatia tehtävän hylkäämistä. Tuloksen
tarkistuspyyntö ei ole vastalause. Tarkistuspyyntö on maksuton.
Tarkistuspyyntö on tehtävä kirjallisesti kilpailupaikalla järjestäjän ilmoittamalla tavalla. Näin tehtyyn tarkistuspyyntöön on annettava perusteltu vastaus. Ennen palkintojenjaon aloittamista on käsiteltävä tarkistuspyynnöt, jotka on jätetty puolen tunnin kuluessa siitä, kun valvojan
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hyväksymät sarjan kaikkien tehtävien tulokset on julkaistu kilpailupaikan
tulostaululla. Mikäli tulokset muuttuvat, ei puolen tunnin aika kuitenkaan
ala uudestaan alusta.
42 §
Vastalause
Vastalause kilpailujen järjestelyjä, kilpailijoita ja tehtävien arvostelua vastaan on jätettävä tuomarineuvoston puheenjohtajalle viimeistään puolen
tunnin kuluttua siitä, kun valvojan hyväksymät sarjan kaikkien tehtävien
tulokset on julkaistu kilpailupaikan tulostaululla. Nämä vastalauseet on käsiteltävä ennen palkintojenjaon aloittamista. Mikäli tulokset muuttuvat, ei
puolen tunnin aika kuitenkaan ala uudestaan alusta.
Vastalause tarkistettua tulosluetteloa ja arvostelua vastaan on postitettava tuomarineuvoston puheenjohtajalle viimeistään viikon kuluessa tulosluettelon toimituspäivästä.
Vastalause on tehtävä kirjallisesti. Vastalauseen voi esittää vain kilpailuvartio. Vastalausemaksu on puolet osanottomaksusta ja se tulee maksaa jätettäessä vastalause tuomarineuvoston pj:lle tai vastalausetta postitettaessa
kilpailutilille.
Kaikki vastalauseen kohdetta käsittelevät asiakirjat, todistuskappaleet ja
muut vastaavat aineistot on mahdollisuuksien mukaan saatava tuomarineuvoston käyttöön sekä asiaan osalliset henkilöt tuomarineuvoston kuultaviksi, jotta asia voitaisiin ratkaista mahdollisimman tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Yksittäistä vartiota koskevissa päätöksissä vartiota tai sen
jäsentä on ensin kuultava.
Tuomarineuvoston on ilmoitettava kilpailun jälkeen tulleen vastalauseen johdosta tekemästään päätöksestä kirjallisesti kahden viikon kuluessa
vastalauseen tekijälle. Päätös on perusteltava.
Vastalausemaksu palautetaan, jos vastalause hyväksytään. Maksu voidaan
palauttaa myös muulloin, jos tuomarineuvosto katsoo sen aiheelliseksi.
S Ä Ä NT Ö JEN TULKINTAA KO S KEVAT E P Ä S ELVYY D ET
PARTIOTAITOJEN S M - KIL PAILUI S S A
43 §
SP:n kilpailuryhmän lausunto
Tuomarineuvoston jäsen voi pyytää SP:n kilpailuryhmän lausuntoa sääntöjen tulkintaa koskevassa kiistassa. Lausuntoa ei voi pyytää asiassa, joka edellyttää tuomarineuvostolta välittömiä toimia kilpailun kuluessa. Lausuntoa
on pyydettävä viikon kuluessa kilpailujen päättymisestä. SP:n kilpailuryh-
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män tulee antaa lausuntonsa viikon kuluessa pyynnön tekemisestä. Lausunnon saatuaan tuomarineuvosto tekee asiassa lopullisen päätöksen, johon ei voi hakea muutosta.
Jos kilpailuvartio on jättänyt vastalauseen, jonka tuomarineuvosto on
päättänyt hylätä, kyseinen kilpailuvartio voi kahden viikon kuluessa päätöksestä tehdä SP:n kilpailuryhmälle selvityspyynnön asiasta. SP:n kilpailuryhmä antaa vastauksensa kilpailuvartiolle ja tuomarineuvostolle, mutta
tämä vastaus ei vaikuta kilpailun tuloksiin.
ERIN Ä I S I Ä M Ä Ä R Ä YK S I Ä
44 §
Sääntöjen voimassaolo
Nämä säännöt kumoavat aikaisemmat säännöt, jotka SP:n toimintavaliokunta on hyväksynyt 22.11.2001.
Näiden sääntöjen kumoamisesta ja muuttamisesta päättää ohjelmavaliokunta SP:n kilpailuryhmän esityksestä. SP:n kilpailuryhmä voi antaa ohjeita näiden sääntöjen tulkinnasta. SP:n ohjelmavaliokunta on hyväksynyt
nämä säännöt 29.3.2008. Voimaantulopäivä on 1.8.2009.

28

Pa rt i ota i to j e n S UOMEN
ME S TARUU S k i l pa i lu j e n
j ä r j e s t e lyo h j e e t

N

ämä järjestelyohjeet eivät ole sitovia. Niissä on esitelty hyväksi koettuja keinoja toteuttaa kilpailuihin liittyvät sadat asiat sekä pyritty esittämään asioille perusteluja. Joskus jokin toinen tapa saattaa tuntua paremmalta. Silloin järjestäjillä on kuitenkin hyvä olla selkeästi mielessään, miksi
he ovat päätyneet vaihtoehtoiseen tapaan.
Nämä luvut käsittelevät ennen kaikkea partiotaitojen SM-kilpailuja.
Niitä on helppo soveltaa myös pienempiin kilpailuihin suhteuttamalla luettua tekstiä tarpeen mukaan.
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1.

O rg a n i s o i n t i j a
ko u lu t u s

1 . 1 K i l pa i l u j e n s u u n n i t t e l u o r g a n i s a at i o
Kilpailujen järjestelyorganisaatio on pyrittävä saamaan mahdollisimman
joustavaksi ja toimintakykyiseksi. Toimihenkilöiden määrä ja tehtäväjako
riippuvat käytettävissä olevista henkilöistä, kilpailun luonteesta ja laajuudesta. Suurissa kilpailuissa varsinaisen järjestelytoimikunnan lisäksi voi olla
toimialoittain jakautuneita työryhmiä, jotka kootaan järjestelytoimikunnan ulkopuolisista henkilöistä. Työryhmien vetäjien tulisi kuitenkin kuulua järjestelytoimikuntaan.
Organisaatio toimii parhaiten silloin, kun järjestelytoimikunnan jäsenet
kokoavat oman toimialansa työryhmän sellaisista henkilöistä, joiden kanssa
ovat tottuneet yhteistoimintaan. Kilpailujen toimihenkilöitä valittaessa on
hyvä muistaa myös järjestelyjen koulutuksellinen merkitys ja ottaa mukaan
myös kokemattomampia järjestäjiä. Kokemattomia järjestäjiä pitää muistaa
tukea kilpailun suunnittelun ja toteutuksen aikana, jotta he jaksavat ja uskaltavat olla järjestäjinä myös tulevissa kilpailuissa.
Järjestelytoimikunta ja muut keskeiset toimihenkilöt tulisi nimetä noin
kaksi vuotta ennen kilpailua. Tällöin myös järjestäjien koulutusta voidaan
vielä täydentää. Piirissä voidaan järjestää pt-kilpailujen järjestelytoimikunta- tai rastipäällikkökurssi ja johtohenkilöt voidaan lähettää pt-kilpailujen
johtajakurssille.
Järjestelytoimikunnan kokoonpano voi olla esimerkiksi:
• Kilpailun johtaja (toimikunnan puheenjohtaja)
• Valvoja
• Järjestelysihteeri
• Tehtäväsihteeri
• Sarjojen johtajat
• Ratamestari
• Tulostoimiston päällikkö
• Talouspäällikkö
• Huoltopäällikkö
• Tiedottaja

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kilpailukutsun laatiminen
Palkinnot
Ilmoittautumisjärjestelyt
Yleisaikataulu
Talousarvio
Tilinpäätös
Tehtävien ja ratojen suunnittelu
Yhteydenpito kilpailun valvojaan
Tiedottaminen
Tehtäväkäskyjen ynnä muun laadinta
Henkilöstön varaaminen ja kouluttaminen
Kilpailuaikataulun laadinta
Kilpailumateriaalin hankkiminen
Kilpailun toteuttaminen

Esimerkki kilpailun organisaatiokaaviosta on liitteenä sivulla 115.
Esimerkki kilpailun järjestämisaikataulusta on liitteenä sivulla 116.
1 . 2 Es i m e r k k i t y ö n j ao s ta
Kilpailun johtaja
• Toimii järjestelytoimikunnan puheenjohtajana
• Valvoo ja koordinoi järjestelytoimikunnan jäsenten ja
mahdollisten alatoimikuntien työskentelyä
• Hoitaa yhteydet ulospäin
• Vastaa tehtävien ja kilpailun yleissuunnittelusta
• Laatii kilpailu- ja toiminta-aikataulun
• Vastaa organisaation koulutuksesta
• Laatii kilpailukutsun
• Vastaa tehtäväluettelon laatimisesta ja julkaisemisesta
• Vastaa koekilpailun järjestämisestä
• Vastaa tehtäväkäskyjen yhtenäisestä ulkomuodosta
• Hyväksyy laskut maksettaviksi
• Vastaa kilpailun toteuttamisesta
• Vastaa avajaisten ja palkintojenjaon järjestämisestä
• Vastaa kritiikkitilaisuuden järjestämisestä
• Pitää yhteyttä SP:n kilpailuryhmään

Järjestelytoimikunta vastaa koko kilpailuja koskevista ratkaisuista, kuten:
• Kilpailun yleissuunnitelmat ja -järjestelyt
• Yhteydenpito Suomen Partiolaisten kilpailuryhmään
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Valvoja

Tehtäväryhmän johtaja

Katso lisäksi kohta 1.4 sivulla 37.
• Tarkistaa ja hyväksyy talousarvion, kilpailukutsun, tehtävä- ja
pisteluettelon, tehtävät, radan, tulokset ja tilinpäätöksen
• Toimii kisaorganisaation tukihenkilönä
• Valvoo partiohengen ja -ohjelman toteutumista kisoissa
• Valvoo yleisjärjestelyiden ja rastitoiminnan suunnittelua
• Pitää yhteyttä SP:n kilpailuryhmään

• Johtaa tehtävien suunnittelua
• Järjestää tehtävien koesuoritukset, joiden perusteella
laaditaan rastien aikataulu
• Suunnittelee tehtävien arvostelun
• Laatii tehtäväkäskyt ja kaikki muut tehtäviin liittyvät paperit
yhdessä tehtäväsihteerin kanssa
• Suunnittelee rastien toiminnan yleisjärjestelyn ja rastien miehityksen
• Vastaa rastipäälliköiden ja rastimiesten koulutuksesta
• Valvoo kilpailun aikana rastien toiminnan alkamisen ja
sujumisen ja antaa luvan rastien poistamiseen

Järjestelysihteeri
• Toimii järjestelytoimikunnan sihteerinä
• Vastaa ennakko-ohjeen, piiriohjeen ja kilpailupaikalla jaettavan
ohjeen laatimisesta ja lähettämisestä
• Laatii listan piirien osanottajakiintiöistä SP:ltä saatavien
jäsentietojen ja edellisten kisojen tulosten perusteella
(katso sääntöjen 9 § sivulla 10 ja esimerkki sivulla 124)
• Vastaanottaa ilmoittautumiset
• Kokoaa käytettävissä olevan järjestelyhenkilökunnan ja
vastaa organisaation sisäisestä tiedottamisesta
• Vastaa tehtäväkäskyjen ja muun kilpailumateriaalin kääntämisestä
tarpeellisille kielille
• Vastaa käsiohjelman kokoamisesta
• Vastaa kisamerkin tekemisestä
• Toimii kilpailutoimiston päällikkönä
• Huolehtii kilpailutoimiston toiminnan järjestelyistä, tarvikehankinnoista ja henkilökunnan varaamisesta ja kouluttamisesta
• Huolehtii kilpailujen jälkiselvittelyistä kuten kilpailumateriaalin
arkistoinnista, löytötavaroista ja kiitoskirjeiden postituksesta
• Huolehtii tulosluettelon ja mallivastausten postittamisesta
Tehtäväsihteeri
• Vastaa tehtäväkäskyjen, tehtäväkorttien ja rastipöytäkirjojen
kirjoituksesta ja monistuksesta
• Hoitaa rastimateriaalin ryhmittämisen rasteittain kilpailukeskuksessa (tehtäväkäskyjen, tehtäväkorttien, arvostelukaavakkeiden, rastipöytäkirjojen, rastitunnusten ym. pussitus)
• Hoitaa edellä mainitun materiaalin luovutuksen rastinjohtajalle
kilpailukeskuksessa rastin lähtiessä maastoon
• Vastaanottaa rastilta palautuvan materiaalin (paitsi tulokset)
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Rastipäällikkö
• Suunnittelee rastin toiminnan
• Tarkistaa, että tehtävät on mahdollista suorittaa suunnitellulla tavalla
• Suunnittelee rastin alustavan aikataulun
• Kouluttaa rastimiehensä
• Ohjaa rastin käytännön toiminnan
• Vastaa tulosten kuljetuksesta tulostoimistoon
• Osallistuu tehtävän suunnitteluun
Rastimiehet
• Toteuttavat rastin toiminnan rastin työnjaon mukaisesti
Ratamestari
•
•
•
•
•
•
•
•

Varaa maaston ja hankkii maastonkäytön luvat
Osallistuu tehtävien suunnitteluun
Laatii kilpailureittien yleissuunnitelman
Valmistelee suunnistukseen liittyvät tehtävät papereineen
Huolehtii reitin varrelle sijoitettavista viitoituksista
Tarkistaa kaikki radat ja rastien sijoitukset maastossa, tekee kisalakanan
Tekee karttojen käyttö- ja hankintasuunnitelmat
Laatii etenemistaulun sarjan johtajan kanssa (rastien aukioloajat, rastien kuljetusaikataulut, tulosten saapumisaikataulun tulostoimistoon)
• Valmistelee ja johtaa etsintää
Ratamestarin apulaiset
• Sijoittavat rastit maastoon
• Merkitsevät rastit
• Vastaavat, että rastit ovat oikeilla paikoilla
• Valvovat suunnistukseen liittyvien tehtävien suorituksen

33

Tulostoimiston päällikkö

Huoltopäällikkö

• Osallistuu tehtävien suunnitteluun
• Osallistuu tehtävien arvostelun suunnitteluun
(vastaus- ja arvostelulomakkeet)
• Kokoaa ja kouluttaa tulostoimiston henkilökunnan
• Tekee tuloslaskenta-aikataulun
• Vastaa tuloslaskennan suunnittelusta
• Johtaa tulostoimiston työskentelyä
• Suunnittelee tulosten kuljetuksen maastosta
• Vastaanottaa ja tarkastaa tulostoimistoon saapuvan tulosmateriaalin
• Käsittelee tarkistuspyynnöt
• Hyväksyy lasketut tulokset julkaistaviksi
• Valmistaa tulos- ja mallivastausnipun

•
•
•
•
•
•
•

Sarjan laskentapäällikkö
• Valmistelee sarjan laskennan
• Järjestää esiarkistoinnin
• Ohjaa ja valvoo laskennan suorittamista
• Valvoo lasketun tulosmateriaalin arkistoinnin
Laskijat
• Laskevat tulokset
• Laativat yhteenvetotaulukot
• Hoitavat tulostaulun
• Arkistoivat tulokset
Tehtävien arvostelijat
• Osallistuvat tehtävien ja niiden arvostelun suunniteluun
• Laativat arvostelulomakkeet
• Arvostelevat tehtäväsuoritukset
Talouspäällikkö
•
•
•
•
•
•
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Hoitaa kilpailujen talouden
Laatii talousarviot
Toimii yhteyshenkilönä SP:n kilpailuryhmään talousasioista
Seuraa talousarvion toteutumista
Ottaa vastaan ja maksaa laskut
Laatii tilinpäätökset

•
•
•
•
•

Vastaa kaikista kilpailun huoltoon liittyvistä asioista
Vastaa majoituksesta ja muonituksesta
Vastaa kuljetuksista
Vastaa ilmoituksista poliisille ja palokunnalle
Vastaa ensiapujärjestelyistä
Vastaa peseytymisestä ja muusta hygieniasta
Huolehtii kilpailussa tarvittavan materiaalin ja kaluston luetteloinnista
ja hankinnasta (rastiliput ja -tunnukset, krepit, lamput, teltat, tehtävissä tarvittavat materiaalit, arvostelussa tarvittava materiaali)
Valvoo kilpailumateriaalin ryhmittämisen, jaon ja
vastaanoton kilpailukeskuksessa
Valvoo rastien kuljetukset
Hankkii kilpailunumerot
Vastaa palkintojen hankinnasta
Vastaa kilpailukeskusten järjestelyistä
(avajaiset, palkintojen jako, kovaääniset)
Ensiapuvastaava
• Vastaa päivystävän lääkärin varaamisesta
• Vastaa ennaltaehkäisen ensiavun suunnittelusta
• Järjestää kilpailupaikalle ensiapuryhmän
• Hankkii tarvittavat ensiaputarvikkeet
Viestipäällikkö
• Tekee viestisuunnitelman
• Järjestää kilpailun johdon yhteydet
• Järjestää mahdolliset muut yhteydet
• Järjestää viestikaluston käytön koulutuksen
• Vastaa viestipäivystyksestä ja viestikurista
Hankintavastaava
• Hankkii kilpailussa tarvittavan materiaalin (rastiliput ja -tunnukset,
krepit, lamput, teltat, tehtävissä tarvittavat materiaalit, arvostelussa
tarvittavat materiaalit)
• Hankkii palkinnot
• Hankkii mainokset käsiohjelmaan
Kuljetusvastaava
• Laatii kuljetussuunnitelman
• Järjestää materiaalin kuljetukset kilpailukeskukseen ja maastoon
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•
•
•
•

Järjestää kilpailijoiden tarvitsemat kuljetukset (keskeyttäneet)
Järjestää yleisön ja kutsuvieraiden kuljetukset
Järjestää pysäköintipaikat ja muut liikennejärjestelyt
Järjestää rastihenkilöstön kuljetukset

Muonitusvastaava
• Vastaa yleisön, kilpailijoiden, toimitsijoiden ja
kutsuvieraiden muonituksen järjestelyistä
• Hankkii ruuan

1 . 3 O r g a n i s a at i o n to i m i n ta k i l pa i l u n a i k a n a

Kanttiinivastaava
• Järjestää kisakanttiinin

Kisaorganisaation luonne muuttuu kisaviikonloppuna tyystin toiseksi kuin
suunnitteluvaiheen aikana. Organisaation jäsenten tehtävät ja vastuut kisaviikonlopun aikana onkin syytä miettiä, jotta rajalliset resurssit tulisivat
oikein kohdennetuiksi ja hyödynnetyiksi.

Majoitusvastaava
• Tekee kisakeskuksen käyttösuunnitelman
• Vastaa kilpailijoiden, kutsuvieraiden, yleisön ja
toimitsijoiden majoituksen järjestelyistä
• Vastaa kisakeskuksesta ja sen järjestyksestä
• Vastaa kisakeskuksen siivouksesta

1 . 4 K i l pa i l u j e n va lvo n ta

Hygieniavastaava
• Huolehtii peseytymisjärjestelyistä
• Huolehtii yörastin juomavedestä
• Huolehtii muista tarpeellisista hygieniajärjestelyistä kuten
yörastin ja kilpailukeskuksen wc:stä ja roskista
Tiedottaja
• Vastaa kilpailun ulospäin suuntautuvasta tiedotustoiminnasta
• Vastaa kutsuvierasohjelman laadinnasta ja toteutuksesta yhdessä
kutsuvieraiden yhdyshenkilön kanssa
• Vastaa yhteydenpidosta keskusjärjestön viestintäosastoon
• Vastaa tiedotustilaisuuksien järjestämisestä
• Vastaa aineiston ja tulosten toimittamisesta partiolehtiin julkaistavaksi
Kutsuvieraiden yhdyshenkilö
• Hoitaa ja suunnittelee yhdessä tiedottajan kanssa kutsuvieraiden
ohjelman, johon on hyvä sisällyttää käyntejä rasteilla
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Lehdistösihteeri
• Vastaa tiedottamisen tiedotusvälineille ennen kilpailua,
sen aikana ja kilpailun jälkeen
• Vastaa tiedotusvälineiden edustajien opastuksesta ja tarpeista
kilpailun aikana

Valvoja on mukana kilpailun järjestelyissä järjestelytoimikunnan perustamisesta lähtien. Hän osallistuu järjestelytoimikunnan kokouksiin tarpeen
mukaan. Valvoja antaa kokemuksensa ja tietonsa järjestäjien käyttöön. Valvojan tulee kuitenkin muistaa oma vastuunsa ja toimia puolueettomasti.
Valvojan on tarkastettava ja hyväksyttävä tehtäväluettelo ja kilpailukutsu
ennen näiden julkaisemista sekä kaikki kilpailua koskevat suunnitelmat.
Valvoja ei saa hyväksyä tehtäväluetteloa ennenkuin myös yllätystehtävät on
määritelty.
Suunnitelmia tarkastaessaan hänen on kiinnitettävä huomiota ennen
kaikkea niihin kohtiin, joissa kilpailun joustava ja tasapuolinen toteutuminen saattaa vaarantua. Valvojan on muun muassa tarkkailtava kilpailureittien pituuksia, tehtävien pisteytyksiä ja arvostelua, aikatauluja, ruuhkaantumisvaaraa, rastimiestarvetta sekä suoritusedellytysten ja -olosuhteiden
tasapuolisuutta. Valvojan tulee tarvittaessa puuttua myös suoritusten ja
suorituspaikkojen turvallisuuteen. Valvoja voi käyttää apunaan esimerkiksi
valvojan muistilistaa (saa SP:n kilpailuryhmältä).
Mikäli kilpailussa on useampia valvojia, voidaan kullekin nimetä oma
erityisalansa. Eräänä tärkeänä kilpailujen onnistumisen edellytyksenä on
valvojien hyvä yhteistyö.
Kilpailun aikana valvoja varmistaa, että kilpailu sujuu suunnitelmien
mukaisesti myös toiminnallisesti vaativilla suorituspaikoilla. Tällaisia ovat
esimerkiksi rastit, joilla on useita tai pitkän suoritusajan vaativia tehtäviä.
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1 . 5 T u o m a r i n e u vo s to
Tuomarineuvoston työskentelyn lähtökohtana on pidettävä kilpailijoiden
näkökulmaa ja etua; kilpailuthan järjestetään ensisijaisesti kilpailijoita varten. Kilpailijoiden edun tulee olla ensisijainen järjestäjien etuun nähden,
vaikka se tietäisikin lisää työtä järjestäjille (esim. tulostoimisto). Kilpailijoiden etu ei kuitenkaan aina ole helposti määritettävissä.
Tuomarineuvoston ratkaisut ovat aina yksilöratkaisuja. Sama kysymys
voi saada erilaisen ratkaisun tuomarineuvoston kokoonpanosta riippuen.
Ei siis ole olemassa mitään yhtä oikeaa ratkaisua. Ratkaisua tehtäessä tavoitteena tulisi olla sellainen ratkaisu, että mahdollisimman monet henkilöt
voisivat sen hyväksyä oikeaksi ratkaisuksi. Tuomarineuvoston ratkaisut ovat
lopullisia siksi, että vain paikan päällä olleilla henkilöillä voi olla jonkinlainen käsitys kilpailusta ja kilpailuolosuhteista.
Tuomarineuvoston työskentelyn tulee olla avointa ja demokraattista.
Erityisesti kokeneiden tuomarineuvoston jäsenten (puheenjohtajan ja
valvojan) tulee olla varovaisia oman kantansa esittämisessä, etteivät he tieten tahtoen tai tietämättään ohjaa muiden tuomarineuvoston jäsenten ratkaisuja.
Tuomarineuvoston tulisi pyrkiä etsimään useita vaihtoehtoisia ratkaisumalleja ja punnita niiden hyviä ja huonoja puolia. Ennen päätöksentekoa
tulee asiat selvittää perusteellisesti. Ratkaisua tehdessä tulisi ottaa huomioon myös tavoitteet:
• Mikä on sääntöjen henki ja tavoite
• Mikä on kyseessä olevan tehtävän (tehtäväkäskyn) henki ja tavoite
• Partiotoiminnan kasvatustehtävä
• Partioihanteet
Tuomarineuvoston tulee aina perustella ratkaisunsa mahdollisimman seikkaperäisesti. Vain harvat kokevat ratkaisut oikeudenmukaisiksi, ennenkuin
heille selitetään, miksi jokin asia on ratkaistu juuri näin.

1 . 6 Ko u l u t u s
Kasvatus
Kilpailu on samalla koulutustapahtuma järjestäjilleen. Tämä toteutuu parhaiten, jos mukana on muutama vanha konkari ja joukko nuorempia innokkaita järjestäjiä. Nuorempi järjestäjä voi itse vastata jostain osa-alueesta
tai hän voi olla esimerkiksi kokeneen pääratamestarin apuna ja oppia tällä
tavalla. Myös valvoja siirtää kokemustaan muille järjestäjille.
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Partiokoulutus ja -ohjelma ovat nousujohteisia. Tämä tarkoittaa toisaalta sitä, että uusien järjestelytehtävien pitäisi olla aikaisempaa vaativampia ja
vastuullisempia, toisaalta sitä, että mikään askel ei saa olla liian suuri. Partiotaitojen SM-kilpailujen järjestämiseen luonnollisen väliportaan tarjoavat
piirin mestaruuskisat.
Partiossa opitaan tekemällä. Ei ole kuitenkaan SM-kilpailuille hyväksi,
jos järjestäjät vasta kisaviikonloppuna tai kisan jälkeen kantapään kautta
oppivat, miten moni asia olisi pitänyt tehdä. Niinpä on hyvä etukäteen
järjestää tarvittava koulutus paitsi tilaisuuden onnistumisen vuoksi myös
järjestäjien oman kehittymisen vuoksi.
Järjestetty koulutus
Järjestelytoimikunta
Järjestelytoimikunnan avainhenkilöiden on syytä käydä SP:n pt-kisojen
johtajakurssi jo kaksi vuotta ennen kilpailua. Muut toimikuntalaiset osallistuvat piirin järjestämälle pt-kisojen järjestelytoimikuntakurssille. Järjestelytoimikunnan jäsenet vastaavat edelleen omien alaistensa kouluttamisesta.
SP:n kilpailuryhmä voi mahdollisesti antaa apua myös oman kurssin järjestämisessä SM-kilpailujen järjestelytoimikunnalle.
Rastipäälliköt
Kilpailun avainkysymys on se, miten suunnitteluportaan ajatukset ja suunnitelmat saadaan siirretyksi suorittavalle portaalle. Tämä tarkoittaa paitsi
tehtävärastien päälliköitä myös rastimiehiä. Niinpä kilpailu seisoo tai kaatuu rastien mukana. Rastipäälliköt osallistuvat piirin järjestämälle rastipäällikkökurssille.
Sarjanjohtajan tulee käydä maastossa rastin ja tehtävän toiminta tarkasti
läpi rastipäällikön kanssa. Rastipäällikön on hyvä olla mukana myös tehtävän tai rastin suunnittelussa. Tämän lisäksi tulee pitää rastipäälliköiden yhteinen koulutustilaisuus esimerkiksi kuukautta ennen kisaa. Tällöin käydään läpi seuraavia asioita:
• Yleiskuvaus kisasta
• Viesti, ensiapu, muonitus, kuljetukset
• Valmistelut ennen rastille lähtöä, rastin pystyttäminen,
rastin toiminta, rastin purkaminen
• Rasteilla arvostelu
• Tulosten toimittaminen
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Rastimiehet
Rastimiesten koulutuksesta on vastuussa ennen kaikkea heidän rastipäällikkönsä. Asiaa käsitellään tarkemmin rastien toiminnan yhteydessä.
Kaikille rastimiehille pidetään yhteinen tunnin parin koulutus ja toimitetaan heille kirjallinen rastimiehen ohje. Asioina ovat ainakin:
• Koska ja minne saapua, kenelle ilmoittautua
• Tarvittavat henkilökohtaiset varusteet, kuljetukset,
muonitus, muu huolto
• Mahdollisesti käytös- ja toimintaohjeita rastilla
• Kilpailijoiden käytöksen arvostelu
• Henkilöt, jotka saavat antaa ohjeita rastimiehille (=rastipäällikkö)
• Oman rastipäällikön nimi ja yhteystiedot
• Muut ohjeet, kuten tulenteko rastilla
Muu henkilöstö
Tulostoimiston henkilökunnalle ja muille kilpailujen järjestäjille on annettava tarvittava koulutus ennen kilpailua.
Käytännön koulutus annetaan arvostelijoille ja rastimiehille maastossa.
Arvostelu hiotaan yhtenäiseksi eri suorituspisteissä mallisuoritusten ja tarkkojen arvosteluohjeiden avulla.
Koekisassa on tarkoitus paitsi testata tehtäviä, myös kouluttaa järjestäjiä.

2.

Y l e i s j ä r j e s t e ly t

2 . 1 K i l pa i l u k u t s u j a t e h t ä v ä l u e t t e l o
Kilpailukutsun ja tehtäväluettelon sisällöstä on annettu yksityiskohtaiset
määräykset säännöissä (17 §, sivu 15). Kilpailukutsu tehtäväluetteloineen
on kilpailun ennakkomainos. Kisavartioiden osallistumispäätöksiin vaikuttavat varmasti asiallinen ja hyvin muotoiltu kilpailukutsu sekä innostava,
tarkkaan mietitty tehtäväluettelo. Jo hyvissä ajoin tulee selvittää esimerkiksi partiolehtien aineiston viimeiset jättöpäivät, jotta kilpailukutsun ja tehtäväluettelon laadinnassa ei pääse paniikki yllättämään. Tehtäväluettelon aikainen julkistaminen lisää myös kilpailujen koulutuksellista merkitystä.
Kilpailukutsusta ja tehtäväluettelosta on esimerkit sivuilla 118 ja 51.
2.2 Piiriohje
Piiriohje on hyvä lähettää kaikkiin piireihin noin kuukautta ennen ilmoittautumisajan päättymistä, eli noin seitsemän viikkoa ennen kilpailua. Se
on tarkoitettu auttamaan piirejä niiden ilmoittautumis- ja kuljetusjärjestelyissä.
Piiriohje sisältää esimerkiksi:
• Ilmoittautumisohjeet ja -lomakkeet
• Tiedon ennakko-ohjeen toimituksesta
• Kuljetusohjeita, karttoja, aikatauluja
• Kisaviikonlopun aikataulun
• Tiedot ruokailuista ja kanttiinista
• Muistutuksen kiertopalkintojen tuomisesta
• Tiedot huoltajapaketista
• Yhteyshenkilön nimen
• Piirien osanottajakiintiöt
Esimerkki piiriohjeesta on sivulla 119.
2 . 3 E n n a k ko - o h j e
Ennakko-ohjeen sisällöstä on määräyksiä säännöissä (28–29 §, sivulla 21–
22). Ennakko-ohje on kilpailukutsun ja tehtäväluettelon jälkeen seuraava
kilpailuista kertova tiedote. Selkeä ja siistin näköinen ennakko-ohje antaa
vakuuttavan kuvan järjestäjien taidoista ja vaikuttaa positiivisesti ennakkokäsityksiin itse kilpailusta. Esimerkki ennakko-ohjeesta on esitetty sivulla 125.
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2 . 4 K i l pa i l u pa i k a l l a a n n e t tava o h j e
Kilpailupaikalla jaettavasta ohjeesta, mikä usein on käsiohjelma, on määräyksiä säännöissä (30–31 §, sivu 22). Käsiohjelma palvelee usein sekä kilpailijoita että kilpailun ulkopuolisia, esimerkiksi kutsuvieraita. Siisti ja ytimekäs käsiohjelma luo huomattavasti paremman vaikutelman kuin suttuinen
ja rönsyilevä käsiohjelma. Käsiohjelman tekoon käytettävissä olevat resurssit tuleekin tarkkaan miettiä etukäteen ja asettaa tavoite realistiseksi. Käsiohjelmalla tulee olla nimetyt henkilöt sekä mainosten hankintaan että itse
toimittamiseen. Käsiohjelman esimerkki on sivulla 130.
2 . 5 K i l pa i l u k e s k u s
Yleistä
Kilpailukeskuksessa on hyvin paljon erilaisia tapahtumia, joten kokonaisuuden pitämiseksi hallinnassa tulee kilpailuorganisaatioon nimetä henkilö, joka on vastuussa koko kilpailukeskuksesta ja siihen liittyvistä toiminnoista, esimerkiksi siivouksesta. Tyypillinen kilpailukeskus on suurehko
koulu.
Koska kilpailukeskuksessa on paljon erilaisia toimintoja, on viitoituksen
oltava selkeä. Erityisen tärkeää on tehdä opasteet ensiaputiloihin, WC- ja
peseytymistiloihin ja ruokalaan.
Kilpailukeskukselle asetettavia vaatimuksia
Kilpailujen järjestämistä varten tarvitaan runsaasti erilaisia tiloja:
• Ilmoittautumisten vastaanottotilat
• Majoitustilat
• Peseytymistilat
• Ruokailutilat ja keittiöt
• Erilaisia toimistotiloja
• Tila kanttiinia varten
• Huoltajatilat
• Kutsuvierastilat
• Tila palkintojen jakamista varten
• Johtokeskus
• Muut tilat

kilpailupaikalla annettavan ohjeen, joka sisältää säännöissä määritellyt asiat. Lisäksi ilmoittautumisen yhteydessä annetaan esimerkiksi kilpailunumerot. Ilmoittautumispaikan tulee olla auki sellaisena aikana, jolloin kilpailijoiden oletetaan saapuvan kilpailupaikalle. Ilmoittautumispaikalta
tulee olla opastus vaatteiden vaihtotiloihin tai majoitustiloihin.
Majoitustilat tulee olla erikseen tytöille ja pojille, mutta etenkin yhteislippukunnat saattavat haluta majoittaa koko lippukunnan samaan tilaan. Majoitus- ja vaatteiden vaihtotilojen käytössä kannattaa huomioida myös varusteiden vaihtaminen kilpailun jälkeen ja tilojen siivous. Majoitustilojen
käytössä on kilpailijoiden lisäksi huomioitava kilpailujen järjestäjät, huoltajat, kutsuvieraat, linja-auton kuljettajat sekä mahdollisesti keskeyttäneet
vartiot. Jotta majoitustiloja ja majoittumiseen liittyviä ruokailuja osataan
varata oikea määrä, voidaan ennakko-ohjeen mukana lähettää ohjeet yöpymisen ja ruokailujen varaamisesta. Majoituksen tulee olla kilpailijoille maksuton.
Peseytymistilat tulee varata erikseen tytöille ja pojille, ja kaikille tulee antaa
mahdollisuus peseytymiseen. Peseytymistiloina voivat olla suihkut, joita
täytyy olla riittävästi, saunat, tai uimahalli. Peseytymistilojen lämpimän veden riittävyyteen ja siivoukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. WC:t
tulee huoltaa ja pitää siisteinä jatkuvasti.
Ruokailutilojen määrä tulee olla riittävä, samoin keittiön kapasiteetti, katso kappale 9.5 Muonitus sivulla 109.
Toimistotiloja tarvitaan moneen eri tarkoitukseen, esimerkiksi
•
•
•
•
•
•
•

Rastitoimisto
Tulostoimisto
Viestikeskus
Kilpailutoimisto
Ensiapu
Tuomarineuvosto
Lehdistötilat

jaetaan rastihenkilöstölle rasteilla tarvittavat tehtäväkäskyt, viestilaitteet, ensiapuvälineet tai muut tarvikkeet, joita huolto ei
ole kuljettanut maastoon. Rastitoimistoon palautetaan rasteilta muut
tarvikkeet lukuunottamatta tuloksia, jotka palautetaan tulostoimistoon.
Rastimateriaalien säilyttäminen saattaa tehtävien luonteesta riippuen
vaatia runsaastikin tilaa. Osa materiaalista, esimerkiksi puutavara,

• Rastitoimistosta

Osa näistä tiloista voi varsin hyvin olla ulkotiloja, etenkin kevät- ja syyskilpailuissa.
Ilmoittautumisten vastaanotto on oltava selvästi sarjoittain merkittynä.
Tässä pisteessä vartiot ilmoittautuvat tullessaan kilpailupaikalle ja saavat
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•
•

•

•
•
•

voidaan säilyttää sopivassa paikassa ulkona. Rastimateriaalit tulee pitää
hyvässä järjestyksessä, jotta rasteille menee oikeat tavarat. Mikäli
rastitoimisto on riittävän iso, voidaan rastien materiaalit sijoittaa sinne.
Rastimateriaalit tulee olla helposti siirrettävissä huoltoautoon, ja siirron
pitäisi tapahtua siten, ettei kilpailijoiden ole mahdollista nähdä näitä
tarvikkeita. Rastimateriaalin säilyttäminen ennen kilpailua on myös
suunniteltava.
Tulostoimistolle asetettavat vaatimukset on käsitelty luvussa 7.2.
kohdassa Tilat ja varustus sivulla 86.
Viestikeskuksen tulee sijaita rauhallisessa paikassa, josta viestit on
helppo toimittaa niiden tarvitsijoille, eli lähellä tulostoimistoa mutta ei
kuitenkaan samassa tilassa, ja lähellä kilpailutoimistoa. Viestitoiminnan
laajuus ja välineet asettavat viestikeskukselle erityisvaatimuksia.
Kilpailutoimisto on järjestelysihteerin työpaikka kilpailun aikana.
Kilpailutoimiston henkilöstö on vastuussa ilmoittautumisten järjestelyistä. Toimistossa hoidetaan erilaisia raha-asioita kilpailun aikana,
esimerkiksi kuittien kirjoittaminen. Kilpailutoimistossa on hyvä olla
kopiokone mahdollista kopiointitarvetta varten.
Ensiaputilojen varustukseen kuuluu tarvittavat ensiaputarvikkeet.
Ensiaputiloihin on hyvä kuulua pieni lepohuone.
Tuomarineuvoston kokouksia varten on varattava sopiva tila.
Lehdistötilaisuus pidetään avajaisten jälkeen, jolloin kilpailukeskuksessa
on paljon vapaita tiloja käytettävissä, eikä tätä tilaisuutta varten
kannata varata omaa tilaa. Lehdistötilaisuuteen voi kutsua myös
huoltajat mukaan. Näin he saavat samalla tiivistetyn kuvauksen
kilpailun kulusta.

Kanttiini on hyvä olla kilpailukeskuksessa erillään ruokailutiloista. Kanttiinin lähistölle on syytä järjestää pullonpalautus ja roskakoreja.
Huoltajatilat ovat yksi osa kilpailukeskusta. On huomioitava, että joukko
huoltajia asuu kilpailujen ajan kilpailukeskuksessa.
Kilpailijoiden lepoa varten on järjestettävä rauhallinen nukkumistila niille kilpailijoille, jotka lähtevät ajamaan autolla kilpailupaikalta. Kilpailijoita
olisi hyvä kannustaa käyttämään yhteiskuljetuksia varsinkin paluuliikenteen liikenneturvallisuuden vuoksi.
Kutsuvieraita varten ei yleensä tarvitse järjestää erillistä majoitustilaa,
mutta kutsuvieraille on syytä järjestää kahvi- ja tiedotustilaisuus. Tämä voi
olla myös maastossa kilpailuihin tutustumisen yhteydessä.
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Palkintojen jakaminen tapahtuu yleensä sisätiloissa, jolloin on otettava
huomioon, että kaikki kilpailijat mahtuvat samaan tilaan. Palkintojen jakotilaisuudessa on kiinnitettävä huomiota äänentoistolaitteisiin.
Muita tiloja tarvitaan esimerkiksi tulostaulua varten ja mikäli talvikisoissa
kilpailukeskuksessa yöpyville halutaan järjestää iltaohjelmaa.
Kilpailukeskuksen ympäristölle asetettavia vaatimuksia
Kilpailukeskuksen tulee sijaita paikassa, jonne on hyvät kulkuyhteydet.
Kilpailun avajaiset pidetään yleensä kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä. Avajaisia varten tarvitaan avajaiskenttä tai esimerkiksi pelto.
Kilpailumaaston on oltava lähellä kilpailukeskusta, jolloin voidaan minimoida kilpailijoiden kuljetukset ja siten myös kustannukset.
Monet kilpailijat saapuvat kilpailupaikalle linja- tai henkilöautolla, joten
kilpailukeskuksen läheisyydessä on oltava riittävästi parkkipaikkoja. Parkkialueelle on järjestettävä liikenteenohjaus kilpailijoiden saapuessa. Rastimiesten autoille on syytä varata omat parkkipaikat. Kilpailun johto, huolto, viesti, ensiapu ja muut, jotka liikkuvat kilpailun ajan paljon
kilpailukeskuksen ja maaston välillä tarvitsevat pysäköintitilaa kilpailukeskuksen pihalta. Parkkipaikkoja suunniteltaessa on huomioitava myös avajaisten pitopaikka ja lähtötehtävän suorituspaikat.
Ennen kilpailua hoidettavia asioita
Kun kilpailumaasto on päätetty, valitaan kilpailukeskus sen mukaan, millaisia tiloja kilpailukeskuksessa tarvitaan. Tätä varten kannattaa laatia tilojen käyttösuunnitelma.
Pääteiltä on järjestettävä viitoitus kilpailukeskukseen. Viitoituksen laittamiseen tarvitaan lupa (Tiehallinto/kunnan tieasioista vastaava organisaatio).
Kilpailukeskus, keskuskeittiö, uimahalli tai vastaava tulee anoa käyttöön
sen omistajalta. Koulujen anominen tapahtuu koululautakunnalta tai kaupungin-/kunnanhallitukselta. Lupien anomiskäytäntö vaihtelee kunnittain.
Kilpailukeskusten vuokrat ovat yleensä hyvin korkeat, joten kannattaa
anoa vapautusta tai alennusta vuokrasta. Anomus koulujen vuokran alennuksista tehdään kunnan ohjeiden mukaisesti. Usein anomus tehdään kaupungin-/kunnanhallitukselle. Kilpailukeskus saattaa olla yllättävän suuri
menoerä kilpailujen kustannuksissa, joten se tulee ottaa huomioon talousarviossa.
Kilpailukeskuksen tulee olla auki 24 tuntia vuorokaudessa. On siis syytä
laatia kilpailukeskuksen miehityssuunnitelma ja sopia päivystysajat.
Kilpailukeskuksen siivous on sovittava etukäteen, ettei se jää niiden
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työksi, jotka sieltä viimeisinä poistuvat. Siivouksen voi hoitaa sama organisaatio, joka muutoinkin on vastuussa kilpailukeskuksesta.

Avajaisten äänentoistolaitteisiin kannattaa kiinnittää huomiota, sillä huonot avajaiset ovat huono alku kilpailulle.

Kilpailun jälkeen hoidettavia asioita
Kilpailukeskus on siivottava kilpailujen päätyttyä. Kaikki kilpailuun liittyvät tarvikkeet on vietävä pois kilpailukeskuksesta.
Kilpailun aikana kertyneet roskat on syytä kuljettaa pois kilpailukeskuksesta.
Löytötavarat kootaan yhteen paikkaan säilytettäväksi, esimerkiksi piirin
toimistoon.
2 . 6 L u vat j a i l m o i t u k s e t
Mikäli joudutaan ylittämään vilkkaita liikenneväyliä tai suorittamaan liikennejärjestelyjä, on otettava yhteys poliisiin. Viitoituksille on haettava
asianomainen lupa.
Terveyskeskukseen on hyvä ilmoittaa kilpailujen ajankohta. Elintarvikkeiden kanssa tekemisiin joutuvien on käytävä salmonellatestissä.
Maanomistajilta tulee kysyä lupa koko reitille ja erityisesti rastipaikoille.
Maanomistajien kanssa tulee sopia myös mahdollisesta tulenteosta ja moottorikelkkojen käytöstä.
Muita lupia vaaditaan muun muassa yksityisteiden käyttöön ja kovaäänisten käyttöön ulkona.
2 . 7 Ava j a i s e t
Kilpailujen avajaiset pidetään kilpailijoita varten, jotta kilpailut saataisiin
juhlallisesti avattua. Avajaisjärjestelyissä on huomioitava kuulijakunta,
eivätkä ne saa olla liian pitkät. Avajaisilta vaaditaan tiettyä jämäkkyyttä.
Avajaiset voidaan pitää juuri ennen kilpailun alkua, jolloin avajaisten
jälkeen alkaa heti ensimmäisen tehtävän suorittaminen, tai avajaiset voivat
olla erillinen tapahtuma selvästi ennen kilpailun alkua.
Ennen kilpailun alkua, esimerkiksi avajaisissa, on kilpailijoille esiteltävä
kilpailijoiden edustaja. Lisäksi avajaisissa voidaan:
• Esitellä järjestelytoimikunta ja tuomarineuvosto
• Antaa viime hetken ohjeita kilpailijoille, mutta niiden on oltava
selkeitä ja yksiselitteisiä
• Pitää virallisia puheita, esimerkiksi kilpailujen suojelija
• Järjestää partiohauskaa tai muuta ohjelmaa
• Pitää lyhyt kisahartaus
• Kertoa virallinen kisa-aika
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3.

T e h tävät j a n i i d e n
a rvo s t e lu

3.1 Yleistä
Kilpailutehtävien suunnittelussa on muistettava partiotoiminnan tavoitteet;
yksilön kehittäminen, luovuus, nousujohteisuus, toisten auttaminen, luonnon kunnioittaminen ja niin edelleen. Kilpailu on koulutuksellinen ja kasvatuksellinen tapahtuma, joka antaa mahdollisuuden toteuttaa partiotoimintaa käytännössä. Kilpailutehtävät muodostavat myös koulutuksen
katselmuksen.
Kilpailutehtävillä on pyrittävä luomaan kilpailusta ehjä kokonaisuus.
Kaikki tehtävät voidaan liittää yhtenäiseen aihepiiriin. Kilpailun kulku voi
liittyä myös juonikertomukseen.
Kilpailutehtävien tulee olla vuodenaikaan ja kilpailuolosuhteisiin sopivia.
Tehtävien vaikeustaso määritellään sarjan mukaan.
Tehtävät, joiden arvostelu perustuu henkilökohtaiseen näkemykseen,
vaativat erityisen huolellista suunnittelua. Toisaalta pelkästään senteillä ja
sekunneilla arvosteltavat tehtävät johtavat helposti kilpailijan kannalta yksitoikkoiseen kilpailuun.
Yllätystehtävät voivat olla joko tiedollisia, taidollisia tai partiohauskaa
(kilpailijoille, ei niinkään järjestäjille) ja ne tulee voida suorittaa kunkin
sarjan vaikeusasteen puitteissa.
Tehtävät eivät saa olla kilpailijoille vaarallisia. Jos tehtävässä joutuu käsittelemään esimerkiksi painavia esineitä, on kiinnitettävä erityisesti huomiota suorituspaikkojen turvallisuuteen ja niiden väliseen etäisyyteen ym.
Kun kilpailun kulku on selvillä, suositellaan tehtäväksi järjestäjien käyttöön rasti- ja tehtäväluettelo eli kisakaavio, jossa tehtävät ovat rastien numerojärjestyksessä ja josta näkee tehtävien numerot, missä suoritukset alkavat ja mihin loppuvat. Kaaviosta on esimerkki liitteessä sivulla 158.
Säännöissä vaaditaan ylimääräistä lukuaikaa muun kuin suomenkielisille
vartioille. Tämä aika on kiinteä koko kisassa tai tehtävittäin muuttuva. Tietenkin suomenkielisen tehtäväkäskyn ohessa voidaan antaa esimerkiksi
ruotsinkielinen käännös. Muuten tehtäväkäskyihin on hyvä kääntää ainakin
avainsanoja. Avainsanojen kääntämisestä on esimerkki liitteessä sivulla 155.

honkin teemaan, etsitään ensin sopiva aihe (kirjoista, paikallishistoriasta tai
vastaavasta). Tämän jälkeen pidetään ideatalkoot, jossa synnytetään mahdollisimman paljon ideoita tehtävistä. Tällä pyritään uusien tehtävien
ja uudenlaisten ratkaisumallien löytämiseen. Ideatalkoisiin pyritään saamaan erityisesti kaikki idearikkaat henkilöt riippumatta heidän asemastaan
kilpailuorganisaatiossa. Kaikilla ideoimiseen osallistuvilla ei ole välttämätöntä olla kilpailukokemusta, sillä kokemus voi myös olla ideoimista rajoittava tekijä.
Ideointivaiheen jälkeen tehtävistä valitaan kilpailuun sopiva kokonaisuus.
Loppuideoinnissa jalostetaan valittuja tehtäviä lopulliseen muotoonsa.
Tällöin on muistettava seikkailu, innostaminen, rajojen löytäminen, onnistumisen ja keksimisen riemu, tekemistä kaikille sekä ryhmähengen luonti.
Tässä vaiheessa on tärkeää rastipäälliköiden ja tulostoimiston johtajan saaminen mukaan suunnitteluun.
Tehtävän suunnittelun tavoitteena on synnyttää kirjallinen tehtäväkäsky
liitteineen.
Tehtävien suunnittelussa on otettava huomioon, paljonko talousarviossa
on varattu rahaa tehtävämateriaaleihin.
Käyttökelpoinen tehtävä
• On kilpailijan kannalta mielenkiintoinen
• Voidaan arvostella selvin arvosteluperustein
• Ei aiheuta rastille jonotusta
• Ei vaadi kohtuuttomia materiaalikustannuksia
• Ei ole riippuvainen aikaisemmasta tehtävästä
Tehtävät on valmisteltava huolellisesti ja testattava kyseessä olevan sarjan
keskitasovartioilla. Lisäksi on järjestettävä koekisa. Olosuhteiden muuttumisen varalle on suunniteltava varatehtäviä, jos suorituksen onnistuminen
on riippuvainen sääoloista. Varatehtävien on oltava tehtäväluettelon mukaisia.
Paperilla ratkottavia tehtäviä tulisi välttää ja talvikilpailuissa kaikki tehtävät tulee voida suorittaa rukkaset kädessä.
Tehtäviä ei pidä suunnitella liikaa tuloslaskennan ehdoilla. Hyviä tehtäviä tulee kehittää siten, että ne voidaan arvostella ja niiden hyvät piirteet
säilyvät.
3.3 Tehtäväluettelo

3.2 Tehtävien suunnittelu
Yksittäisten tehtävien suunnittelu muodostaa perustan koko kilpailulle.
Suunnittelu on aloitettava riittävän ajoissa. Jos halutaan sitoa kilpailu jo-
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Tehtäväluettelossa tehtävät on jaettu tehtäväryhmiin. Pakollisia tehtäväryhmiä ei ole, mutta niitä on oltava 5–10.
Tehtäväluettelon tarkoituksena on kohdistaa koulutustoimintaa järjestä-
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100 Yht		
80 Yht		
Yht		

Tyrsky (2)
Lankulle (3)

Yllätystehtävät

5 Yllätystehtävät

Nestori Miikkulainen
Ajopuu

10 Oolannin sota

Äkkiä pakoon (Y)
Navigointi
Valot merellä
Engelsmannit (Y)

100 Yht		

3 kpl

15 Yllätystehtävät

10

120 Yht		

Y = yllätystehtävä

120

15

Evakkoretki (Y)
Sunfaraa (Y)
Åland (Y)

12 Oolannin sota

Paleltuma
Pelastaminen

10 Ensiapu

Salakuljetus (Y)
Hylyt (Y)
Lossi (Y)

20 Rosvo-roope

Sairaankuljetus
Eksyminen
Pelastautuminen
SOS

30 Merihädässä

Meripartiolaisuus (3)
Merimerkit (6)
Tilavuuden ja lämpötilan
arviointi (5)
Pelastaminen (10)
Hiertymä (6)

Jokamiehentaidot

40

Sekstantti
Navigointi
Tiedon kulku (Y)
Moottorikelkka
Taitoluistelu

10 Kulkeminen

Hätämerkit
Viron kieli
Hautaus

10 Jokamiehentaidot

Peruna
Leipä

30 Myrskyluodon maija
15 Myrskyluodon maija

Reittiviiva (4)
Merikortti (7)
Siksak (Y) (4)

Suunnistus

Kalaruuat
Kiire (Y)
Surunvalittelut
Mårtensonin melodiat
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Jääpursi
Torvi
Tuura
Pleissaus

28 Kätevyys

Onki
Talvikalastus

Ajopuu (Y)
Talvikalastus
Leipä
Luotsaus
Kairaus

10 Kalastaja-eemelin valssi 20 Saaristolaisuus

Esimerkki tehtäväluettelosta

Solmut (6)
Tuulet (2)
Sää (4)

Valkoinen kartta

12 Suunnistus
Saaristolaisuus

12

Käyräkarttasuunnistus

40 Suunnistus

Kota
Jääkenkä
Vanne
Karstaus

15 Kätevyys

Sukellusvenemetsästys (Y)
Merikortti

20 Se on jossain

Vipukelkka
Veistos
Merimerkki

8 Kätevyys

Veistos (3)
Pilkki (5)

Kätevyys

Itämeri hädässä
Merilinnut
Lampaat
Happikato
Leivontamausteet
C2H5OH-myrkytys
Ajoankkuri
Tuulet ja sää
Suomen Joutsen
Punaiset marjat
Norpat
Kalat (6)
Heikot jäät (4)

Harmaa
Ruskea

10 Mikki hiiri merihädässä 30 Luonnontuntemus

Punainen
Sininen

20 Luonnontuntemus

15
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10 Luonnontuntemus

Seuraavalla sivulla on esimerkki talvi-SM-kilpailujen “Jääkenttien kutsu”
tehtäväluettelosta.
Kommentteja tehtäväluetteloon:
• Kisan teemana on saaristolaisuus
• Yksittäisten tehtävien pisteet voidaan ilmoittaa (kuten oranssi/vihreä)
tai ne voidaan jättää ilmoittamatta. Ne voidaan ilmoittaa kaikissa
sarjoissa tai vain osassa.
• Yleensä harmaassa sarjassa on eniten tehtäviä, mutta se voi sisältää
myös useita suuria tehtäviä, jolloin lukumäärä voi olla pienempi.
• Mikäli yllätystehtävä on esimerkiksi suunnistusta, on se merkittävä
suunnistustehtäväryhmän alle.
• Pakollisia tehtäväryhmiä ei ole. Tässä esimerkissä ei ruskealla sarjalla ole
suunnistusta ollenkaan.
• Sinisen ja punaisen sarjan tehtävät ovat ajallisesti ja luonteeltaan
lyhyempiä kuin ruskean ja harmaan sarjan tehtävät.
• Yllätystehtävät on mainittu nimeltä. Ne tunnistaa siitä, että perässä on
(Y) tai ne ovat ryhmän “Yllätystehtävät” alla. Kaikki muut ovat
ilmoitettuja tehtäviä, joten niiden pitäisi antaa selkeä vihje harjoiteltavasta taidosta.

Oranssi/vihreä

Esimerkki tehtäväluettelosta

Luonnontuntemus

jien haluamiin tietoihin ja taitoihin. Tehtäväluettelo esittelee ennakkoon
kilpailua kilpailijoille ja antaa siten käsityksen järjestäjien taidosta ja mielikuvituksesta. Tehtäväluettelon aikainen julkaiseminen lisää kilpailujen
koulutuksellista merkitystä.
Tehtäväluettelo sisältää ilmoitettavia ja yllätystehtäviä. Ilmoitettavien
tehtävien nimikkeen tulee antaa selkeä vihje harjoiteltavasta taidosta. Pisteiden avulla painotetaan koulutusaloja halutulla tavalla. Ilmoitettavien
tehtävien painoarvon tulee olla yllätystehtäviä suurempia.
Tehtävien maksimipisteiden on oltava oikeassa suhteessa tehtävien vaikeuteen ja niiden vaatimaan työmäärään. Asian havainnollistamiseksi laadi
lista tehtävistä maksimipiste- järjestyksessä.
Tehtäväluettelon tulee sisältää pistejaotus tehtäväryhmittäin ja yksittäisten tehtävien luettelo. Yksittäisten tehtävien pistemääriä ei ole pakko julkaista tehtäväluettelossa. Osasta yllätystehtäviä voidaan muodostaa oma
tehtäväryhmä, yllätystehtävät. Tämän tehtäväryhmän tehtävät eivät saa sisältyä muihin ilmoitettuihin tehtäväryhmiin.
Kaikissa tehtävissä on muistettava partion ja sarjojen nousujohteisuus ja
siksi esimerkiksi eri sarjoilla on erisuuret maksimipistemäärät.
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3 . 4 T e h t ä v i e n a rvo s t e l u
Arvostelun ja pisteytyksen välitulokset ja työvaiheet

Periaatteet
Arvostelun tarkoituksena on luokitella vartioiden suoritukset oikeudenmukaiseen paremmuusjärjestykseen siten, että paras suoritus tuottaa eniten
pisteitä. Tehtävien arvostelu on suunniteltava kuitenkin siten, että yrittäminen tuottaa enemmän pisteitä kuin kokonaan tekemättä jättäminen. Arvostelun tulee taata se, että hyvästä tai huonosta onnesta johtuen ei voi
saavuttaa tai menettää suurta pistemäärää.
Arvostelun tulee tuottaa järkevä pistejakauma parhaimmin ja heikoimmin tehtävän suorittaneiden vartioiden välille.
Tehtävän arvosteluperusteet ja -asteikot on määriteltävä yksityiskohtaisesti ennen kilpailua. Tehtäväkäskyn arvosteluperusteissa tulee ilmoittaa,
miten arvostelu jakaantuu mahdollisiin osakohteisiin, sekä mikä on jokaisesta osakohteesta saatava maksimipistemäärä. Jos arvostelukriteerit osoittautuvat testattaessa kelvottomiksi, niitä on muutettava. Arvostelu on aina
testattava. Kilpailun aikana arvostelun muuttamisesta päättää tuomarineuvosto. Arvostelun ja tuloslaskennan suunnittelu on olennainen osa tehtävän suunnittelua. Tässä suunnitteluvaiheessa on tehtävän pääarvostelijan ja
tuloslaskennan päällikön päästävä esittämään omat näkemyksensä.
Arvostelun ja pisteytyksen vaiheet
Tehtävän arvostelu ja pisteytys sisältävät neljä päävaihetta:
a) Suorituksen mittaus tai arvostelu
b) Osasuorituksen laskeminen
c) Osasuorituksen muuntaminen osapisteiksi tai kertoimiksi
d) Tehtävän pisteiden laskeminen osapisteistä tai kertoimista
Aikaisemmin todettiin, että tehtävän arvosteluperusteet ja -asteikot on
määriteltävä yksityiskohtaisesti ennen kilpailua. Tämä tarkoittaa, että pitää
vastata seuraaviin edellä mainittuihin päävaiheisiin liittyviin kysymyksiin:
a) Mitä mitataan tai arvostellaan?
c) Mikä suoritus antaa täydet (osa)pisteet, mikä nollan?
d) Mitkä ovat tehtävän osien maksimipisteet ja käytetäänkö aikakerrointa?
B-vaiheeseen ei liity mitään valintoja. Eri vaiheita ja valintoja käsitellään
seuraavissa kappaleissa.
Suorituksen mittaus tai arvostelu
Mittaus
Monissa tehtävissä voidaan vartion suoritus yksinkertaisesti mitata esimerkiksi kellolla tai metrimitalla. Mittaustarkkuuden tulee olla riittävä arvoste-
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Mittaustai arvostelutulos

Vartion
suoritus
(yksi sama
suoritus tai
useampi eri
suoritus)

Osapisteet
tai kerroin
Tehtävän
pisteet

Mittaustai arvostelutulos

a)
Suorituksen
mittaus tai
arvostelu
Ylitys

Osasuoritus

Osasuoritus

b)

c)

Osasuorituksen
laskeminen

Muuntaminen

Arviointi

d)
Tehtävän
pisteiden
laskeminen

Nopein = täydet
1,5 x kesk. = 0 p

Aika

Ratojen ajat
erikseen,
Suunnistus
puuttuvista
rasteista lisäaikaa
Käytetty aika,
Lähdön
lopputulos
kätevyys
arvostelulomakkeella

Osapisteet
tai kerroin

Kukin osuus:
Osuuden aika:
nopein = täydet
tulo - lähtö + sakot
1,5 x kesk. = 0 p

Osuuksien
osapisteet yhteen

Kokonaisaika:
lopetus - aloitus,
lomakkeen pisteet
yhteen

Yliajasta aikakerroin (0–1),
taitopisteet
sellaisenaan

Kerrotaan
taitopisteet
aikakertoimella

Arvion virhe:
| arvio - oikea |

Virhe osapisteiksi

Eri arviointikohteista saadut
osapisteet yhteen

Ensiapu

Ensiapusuoritus
arvostelulomakkeella

Lomakkeen pisteet
yhteen

Luonto

Vartio täyttää
vastauslomakkeen

Lomakkeen pisteet
yhteen
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luasteikko huomioon ottaen. Jos esimerkiksi minuutin heitto ajassa muuttaa vartion pisteitä yli kymmenyksen, on syytä ottaa ajat sekunnin eikä
minuutin tarkkuudella. Tai jos arviointitehtävässä 5 % virhe alkaa vähentää
vartion pisteitä, olisi järjestäjän pystyttävä mittaamaan oikea vastaus 1 %
tarkkuudella.
Jollei maksimiaikatehtävässä sallita lainkaan ajanylitystä, on arvostelussa
sallittava pieni ajanoton epätarkkuus (esim. 1 minuutti).
Arvostelu
Tehtävistä, joissa suora mittaaminen ei ole mahdollista, täytyy laatia arvostelulomake. Tällaisia ovat esimerkiksi yleensä ensiapu- ja kätevyystehtävät.
Kätevyystehtävän arvostelu on hyvä laatia mallikappaleen perusteella.
Arvosteltava asia jaetaan kenties muutamaan osa-alueeseen, kuten siisteys, toimivuus ja kestävyys. Nämä jaetaan edelleen arvosteltaviin kohtiin,
kuten oikean reunan suoruus ja vasemman reunan suoruus. Kustakin kohdasta annetaan mieluimmin vain 2–4 erilaista pistemäärää. Kun arvostelu
on jaettu riittävän pieniin osiin, on se objektiivisempaa ja kohdistuu paremmin nimenomaan niihin asioihin, mitä on haluttu arvostella. Lisäksi
pieni osa pisteistä voidaan antaa yleisvaikutelman perusteella.
Painotuksen tulisi olla enemmän käyttökelpoisuudessa ja toimivuudessa
kuin mittojenmukaisuudessa ja siisteydessä.
Suorituksen muuntaminen osapisteiksi tai kertoimiksi
Jos vartion suoritus on sekunteja, metrejä tai muuta vastaavaa täytyy se
muuntaa pisteiksi.
Pisteet
maksimipisteet
vartion
pisteet
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vartion
suoritus

suoritus, jolla saa
maksimipisteet

Maksimisuoritus ja nollasuoritus
Maksimisuoritus on voitu ennalta määrätä, tai se voi olla pienin suoritus
(esim. nopein aika tai pienin virhe) tai suurin suoritus (esim. pisin heitto).
Nollasuoritus voi olla ennalta määrätty, 1,5 x keskimmäinen suoritus tai
0,5 x keskimmäinen suoritus.
Kun molempia on kolme, saadaan yhdeksän eri yhdistelmää, niistä kuitenkin vain viisi on mielekkäitä.
Seuraavassa taulukossa ovat mielekkäät yhdistelmät ja esimerkkitehtävä,
jossa on tarkoitus heittää saapasta mahdollisimman pitkälle. Eri tavat tuottavat hieman erilaisia pisteitä. Viimeisessä sarakkeessa on pisteet vartiolle,
joka heitti 20,3 m. Todellisuudessa arvostelutapa päätetään tietenkin jo
kauan ennen kisaviikonloppua.
Maksimisuoritus

Nollasuoritus

Saappaanheitto, max 4 p
Maks.

Nolla

Vartio

Kiinteä

Kiinteä

30 m

0m

2,7 p

Kiinteä (lähinnä 0)

1,5 x kesk.

-

-

-

Pienin

1,5 x kesk.

-

-

-

Suurin

0,5 x kesk.

24,7 m

7,6 m

3,0 p

Suurin

Kiinteä (lähinnä 0)

24,7 m

0m

3,3 p

Paras vartio sattui heittämään 24,7 m. Vastaavasti keskimmäinen heitto oli
15,2 m, jolloin 0,5 x keskimmäinen sattui olemaan 7,6 m.
Kuva havainnollistaa taulukon niitä kolmea vaihtoehtoa, joissa suurempi suoritus antaa enemmän pisteitä. Kuten nähdään, vartion tuloksesta riippuu mihin suuntaan ja miten paljon sen pisteet muuttuvat eri arvostelutavoilla. Jyrkkä arvostelu on samalla “raaka”. Loiva taas “lempeämpi”.

0p
suoritus,
jolla saa 0 p

Maksimipisteiden saamiseen vaaditaan tietty suoritus (maksimisuoritus). Samoin tietty suoritus (nollasuoritus) antaa nolla pistettä. Nämä kaksi pistettä sijoitetaan koordinaatistoon ja väliin piirretään suora. Tämän
suoran avulla saadaan kutakin suoritusta vastaavat pisteet. Kyseessä on suoraviivainen interpolointi.
Oli suoritus miten hyvä tai huono tahansa, ei vartio koskaan saa osatehtävästä enempää kuin sen maksimipisteet eikä vähempää kuin nolla pistettä. Sama pätee koko tehtävän pisteisiin.
Maksimi- ja nollasuoritus voidaan valita eri tavoin. Ne määräävät kuvassa olevan suoran sijainnin ja sitä kautta vartiolle tulevat pisteet.

Suoritus
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Pisteet

Arviointitehtävät
Arviointitehtävissä lasketaan ensin vartion arvion etäisyys oikeasta vastauksesta (=virhe). Tämä virhe muunnetaan sitten pisteiksi. Jos oikea vastaus on
300, ovat vastaukset 250 ja 350 samanarvoisia, koska molempien virhe on
50.
Maksimisuorituksena on nollavirhe (täysin oikea vastaus), tietty virhe
(esim. 5 %) tai pienin virhe. Nollasuoritus on kiinteä tai 1,5 x keskimmäinen virhe.
Mielekkäät yhdistelmät ovat:

4p
3,3 p
3,0 p
2,7 p

0p

0,5 x kesk.
suoritus

vartion paras
täydellinen
suoritus suoritus suoritus

Suoritus

Tavallaan neljäntenä vaihtoehtona on esimerkiksi sellainen ensiaputehtävä, jossa arvostelulomakkeesta voi saada yhteensä 7 pistettä, vaikka tehtävän maksimipisteet ovatkin 6 pistettä. Tällöin lomakkeesta yli 6 p saavat
vartiot saavat tehtävästä “vain” 6 p.
Miksi juuri kertoimet 1,5 ja 0,5
Kerroin 1,5 perustuu oletukseen, että paras suoritus on noin 0,5 x keskimmäinen. Tällöin paras - keskimmäinen - nolla -suoritukset ovat 0,5–1–1,5.
Keskimmäinen saa siis tasan puolet pisteistä. Kerroin 0,5 tulee vastaavasti
käänteisestä sarjasta 1,5–1–0,5. Kummankaan kertoimen hienosäädöstä ei
ole vastaavaa hyötyä.
Keskimmäinen suoritus
Keskimmäinen suoritus saadaan laittamalla suoritukset paremmuusjärjestykseen ja poimimalla niistä keskimmäinen. Mikäli suorituksia on parillinen määrä, keskimmäinen on kahden keskimmäisen keskiarvo.
Esimerkiksi ylityksen ajat ovat 24, 18, 25, 19, 29 ja 20 minuuttia. Kaksi keskimmäistä ovat 20 ja 24, ja näiden keskiarvo on 22 minuuttia. Nolla
pistettä saa, jos aika on 1,5 x keskimmäinen, eli 33 minuuttia.
Seuraavien vartioiden suorituksia ei oteta huomioon parasta tai keskimmäistä suoritusta määrättäessä:
• Eri syistä kilpailun ulkopuolella olevia vartioita
• Tehtävässä hylättyjä vartioita
• Keskeyttäneitä vartioita keskeytyshetken jälkeen
• Kilpailun ulkopuolelle kesken kisan siirtyneitä vartioita ulkopuolelle
siirtymishetken jälkeen
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Maksimisuoritus
Kiinteä, 0 % virhe (oikea vastaus)
Kiinteä, 0 % virhe (oikea vastaus)
Kiinteä, esim. 5 % virhe
Pienin virhe

Nollasuoritus
Kiinteä, esim. 30 % virhe
1,5 x keskimmäinen virhe
Kiinteä, esim. 30 % virhe
1,5 x keskimmäinen virhe

Seuraavassa kuvassa on esimerkki tehtävästä, jossa oikea vastaus on 300,
maksimisuoritus on 15 (300 x 5 %) sekä nollasuoritus on 90 (300 x 30 %).
Kuvan vaaka-akselilla on suoraan vartioiden vastauksia virheiden sijasta.
Niinpä kulmapisteet ovatkin 300 ± 5 % (285 ja 315) sekä 300 ± 30 % (210
ja 390).
Pisteet
5p

0p

Arvio
210

285 300 315

390

Tehtäviä, joissa nollasuoritus on yli 50 % virhe ei ole syytä käyttää. Ne
ovat enemmän arvausta kuin arviointia. Sitä paitsi kun prosentti nousee yli
50:n, eivät vastaukset oikean vastauksen molemmin puolin enää vastaa toisiaan. Jos esimerkiksi oikea vastaus on 100, on arvio 20 oikeastaan paljon
enemmän väärin kuin arvio 180.
Jos arviointi on niin vaikea, että 50 % virhe ei riitä arvostelussa, on parempi käyttää monivalintaa interpoloinnin sijasta. Yksi vaihtoehto on oikein ja muut selvästi väärin. Tällöin arviointikohteita tulisi olla esimerkiksi
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kymmenen kappaletta. Toinen keino “helpottaa” vaikeaa pinta-alan arviointia, on ottaa neliöjuuri vartioiden vastauksista ennen interpolointia.
Tehtävän pisteiden laskeminen osapisteistä tai kertoimista
Osapisteiden yhteenlasku
Usein osasuoritusten pisteitä pitää laskea yhteen, jotta saadaan tehtävän
pisteet. Yleisimmät tapaukset ovat:
• Vartio tekee peräkkäin useamman osasuorituksen. Esimerkkinä
arviointitehtävän neljä kohdetta.
• Vartio tekee yhden suorituksen, josta mitataan aika ja taito.
• Vartion osat tekevät yhtaikaa eri osasuoritukset. Esimerkkinä
suunnistuksen kolme rataa.
Kunkin osan maksimipisteet tulee määrätä.
Aikakerroin
Aikakerrointa käyttäessä vartion yliaika laskee taitopisteitä vähitellen. Voidaan esimerkiksi määrätä, että 60 minuuttia tai alle antaa kertoimen 1 ja 80
minuuttia tai yli antaa kertoimen 0. Jos vartio tekee tehtävää 68 minuuttia,
se saa taitopisteistään 60 prosenttia.
Kerroin
1

0,6

0

Aika/min
60 min

68 min

80 min

Aina ei ole tarpeen käyttää aikakerrointa. Jos tehtävä esimerkiksi on
helppo suorittaa viidessä minuutissa, voidaan siitä tehdä taitotehtävä ja
luottaa, että vartiot eivät käytä aikaa juuri enempää. Tai voidaan laittaa
maksimiajaksi kymmenen minuuttia, jonka jälkeen tehtävä menee heti
nollille. Molemmat tavat helpottavat pistelaskua ja ensinmainittu lisäksi
säästää ajanmittauksen vaivan rastilla.
Aikakerrointa käytettäessä vartiolle on varattava riittävästi aikaa tehtävän mielekkäälle tekemiselle.
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Tehtäväluokat
Tehtäväkäskyn alkuun merkitään, mihin kolmesta luokasta tehtävä kuuluu.
Näin vartio heti näkee, miten kiire heillä on tehdä tehtävä. Luokkia on
kolme kappaletta:
• Aikatehtävä
• Taitotehtävä
• Aika- ja taitotehtävä
Aikatehtävä
Vartion pisteet määräytyvät pelkästään sen perusteella, paljonko aikaa se on
käyttänyt tietyn asian tekemiseen. Vajaasta tai hyvästä suorituksesta voi lisäksi saada sakko- tai hyvitysaikaa. Esimerkiksi pistesuunnistuksessa kustakin puuttuvasta rastista vartion aikaan voidaan lisätä tietty minuuttimäärä.
Esimerkki aikatehtävästä on sivulla 139.
Mikäli tehtäväkäskyn luku- ja ymmärtämisaika on samaa luokkaa kuin
suoritusaika, on suositeltavaa, että aika alkaa rastimiehen merkistä. Näin
mitataan tehtävän suorittamista eikä lukemista.
Taitotehtävä
Arvostelun kohteena on esimerkiksi suorituksen oikeellisuus, hyvyys tai
tarkkuus. Vartio saa tehdä tehtävää niin kauan kuin haluaa, eikä aika vaikuta mitenkään pisteisiin.
On kannatettavaa käyttää puhdasta taitotehtävää, mutta sen vaikutus
kilpailun aikatauluun on huolellisesti selvitettävä. Esimerkki taitotehtävästä on sivulla 149.
Aika- ja taitotehtävä
Tehtävä, jossa pisteisiin vaikuttaa sekä aika että taito. Esimerkiksi:
• Tehtävä, jonka tekemiseen on annettu tietty aika. Jos vartio tekee
tehtävän tässä ajassa, se saa normaalit taitopisteet. Muutoin sen pisteet
tippuvat joko
• suoraan nollaan
• tietyn ylitysajan puitteissa vähitellen nollaan
• Tehtävä, joka sisältää taito- ja aikaosan. Nämä arvostellaan erikseen, ja
saadut pisteet lasketaan yhteen. Taito- ja aikaosa voivat olla
• Erillisiä suorituksia
• Yksi ainoa suoritus
Tehtäviä, jotka sisältävät taito- ja aikaosan tulee käyttää harkitusti. Erillisten suoritusten tapauksessa käy helposti niin, että taito-osan suoritus vaikuttaa myös aikaosan pisteisiin, mitä on vältettävä. Ja yhden suorituksen
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tapaus on mielekäs vain tilanteessa, jossa ajalla on todella merkitystä.
Jos samasta suorituksesta mitataan aika ja taito ja nämä kerrotaan keskenään, on suotavaa, että jommasta kummasta suurin osa vartioista saa täydet. Jos nimittäin molemmista erikseen keskimmäinen suoritus antaa noin
50 %, ovat keskimmäisen vartion pisteet 50 % x 50 % eli vain 25 % maksimipisteistä.
Aika- ja taitotehtävästä on esimerkki sivulla 140.

M a a s to ss a ta rv i t tava
k i r j a l l i n e n m at e r i a a l i

4.

Maastossa tarvittava kirjallinen materiaali

Arvostelun tarkkuus
Tehtävästä voi saada pisteitä maksimipistemäärästä nollaan. Arvostelun
tarkkuus tällä välillä kattaa kolme osa-aluetta (luvussa 3.4. kohdassa
Suorituksen mittaus tai arvostelu käsitellyn mittaustarkkuuden lisäksi):
• Arvostelun maksimiporras
• Pisteiden pyöristys
• Pisteiden esitystarkkuus
Arvostelun maksimiportaan tulee olla sellainen, että lopullisissa tehtävien pisteissä se on korkeintaan 0,5 pistettä. Esimerkiksi kolmen pisteen tehtävässä pitää olla vähintään kuusi 0,5 pisteen arvostelukohtaa. Näin ollen
tehtävää ei voi arvostella karkeammalla jaolla kuten 0–1–2–3 pistettä. Aikatehtävässä on usein vain yksi arvostelukohta, mutta kun aika mitataan
riittävän pienin portain (yleensä sekunnilleen), saadaan myös pisteisiin helposti riittävän tiheä portaikko.
Kunkin tehtävän pisteet pyöristetään kymmenyksen tarkkuuteen, ja
näin saaduista pisteistä lasketaan vartion yhteispisteet.
Tehtäväkohtaiset pisteet ja yhteispisteet esitetään kymmenyksen tarkkuudella, mikä on sama kuin äsken mainittu pyöristystarkkuus.
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Paperit, jotka
jaetaan vartiolle

Paperit, joita vartio
ei palauta
• Tehtäväkäsky
• Mallipiirrokset
• Ohjeet

Paperit, jotka vartio
palauttaa
• Vastauslomake
• Kilpailukortti
• Muut palautettavat

Paperit, joita
ei jaeta vartiolle

• Arvostelulomake
• Rastipöytäkirja

4 . 1 T e h t ä v ä k äs k y t
Huomioon otettavia asioita
Tehtävän määrittelyn on oltava selvä ja yksiselitteinen.
Jos tehtävän suorituksessa on mahdollista käyttää helpottavia apuvälineitä, joita ilman järjestäjä on tarkoittanut tehtävän suoritettavaksi, on tehtäväkäskyssä kiellettävä näiden välineiden käyttö tai mainittava mitä välineitä käyttäen tehtävä on suoritettava. Muuten vartiot saavat käyttää
tehtäväsuorituksissa kaikkia mukanaan kuljettamiaan välineitä ja tarvikkeita. Lähdekirjallisuuden käyttö on kuitenkin aina kielletty. Hyvä tehtävä on
suunniteltu niin, että kirjallisuuden käyttö on turhaa.
Arvosteluperusteissa ilmoitetaan, miten arvostelu jakaantuu mahdollisiin osakohteisiin, sekä mikä on jokaisessa osakohteessa oleva maksimipistemäärä. Mitään sellaista asiaa ei saa arvostella, mitä ei ole mainittu arvosteluperusteissa.
Jos pistelasku tapahtuu jonkin menetelmän mukaan, on se lyhyesti selvitettävä esimerkiksi aikatehtävissä ja arvioinnissa.
Tehtäväkäskyn lopussa on oltava luettelo kaikista papereista ja tarvikkeista, jotka vartio saa tehtävän mukana (esim. naulojen lukumäärä).
Osa tehtävän määrittelystä voidaan siirtää tehtäväkortille, esimerkiksi
tehtävään liittyvät kirjalliset kysymykset.
Eri sarjojen tehtäväkäskyt on hyvä monistaa erivärisille papereille.
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4.2 Muut kirjalliset ja suulliset ohjeet
Muita kirjallisia ohjeita ovat esimerkiksi erilaiset kilpailureitin kulkemiseen
liittyvät ohjeet, matkaohjeet, jakautumisohjeet ja yörastin leiriytymisohjeet.
Erillisellä paperilla annettavaan tehtäväkäskyyn rinnastettavia ohjeita
ovat tehtävätauluilla annetut, tehtävän suorittamista täydentävät ohjeet.
Suullisia ohjeita tulee välttää. Jos niitä käytetään, on niiden oltava sellaisia, että ne eivät olennaisesti vaikuta tehtävien suorittamiseen (esim. yörastilla annettu ohje polttopuista). Suulliset ohjeet voivat olla myös kilpailutehtävän suorittamiseen vakiintuneita komentoja, kuten esimerkiksi
suoritusajan alkaminen ja päättyminen. Mikäli suullisia ohjeita joudutaan
antamaan, on hyvä jos rastimies kirjoittaa sen itselleen paperille, josta hän
sen lukee vartioille. Tällöin vältetään eriävien ohjeiden anto.
4 . 3 T e h t ä v ä ko rt i t
Tehtäväkortteja ovat esimerkiksi vastauslomakkeet (sivulla 154) ja suunnistuksen kilpailukortit (sivulla 138).
Tehtäväkortissa tulee olla seuraavat asiat:
• Kilpailun nimi, aika ja paikka
• Tehtävän nimi
• Sarja
• Tehtävän numero
• Tila vartion numerolle
• Tila vartion nimelle
• Mahdolliset kysymykset tai kysytyt merkit tai kuviot
ja tilaa vastauksille
• Aika- ja aika- ja taitotehtävissä tilaa aikamerkintöjä varten
• Tuloslaskennan tarvitsemat merkinnät
• Tila tehtävän loppupisteitä varten
• Tila arvostelijan nimelle
• Tila tarkastajan nimelle
• Ohje poisluovutuksesta (missä ja milloin)

va viiva, jota voidaan käyttää tehtävien merkintöjen vaatimalla tavalla rastipöytäkirjana. Yksi osa siitä varataan mahdollisten jonotusaikojen
merkitsemistä varten.
Rastipöytäkirjoihin merkitään vartioiden tulo- ja tarvittaessa lähtöajat,
vaikka ne erikseen merkittäisiinkin tehtäväkorteille. Tämä mahdollistaa
kiistanalaisten merkintöjen tarkastuksen. Nämä ajat merkitään rastipöytäkirjoihin minuutin tarkkuudella.
Rastipöytäkirjoihin merkitään lisäksi
• Sen käyttötarkoitus
• Rastipäällikön nimi ja puhelinnumero kilpailun jälkeen
• Täyttäjän nimi
• Rastin numero
• Tehtävän nimi
• Sarja
• Täyttäjän käsialanäyte (numeronäytteet 0...9)
• Vartioiden arvosteluun vaikuttavia asioita, kuten käytösmerkinnät
Esimerkkejä rastipöytäkirjasta on sivuilla 138 ja 151.
4 . 5 Pa p e r i e n t y ös t ä m i n e n
Ennalta on suunniteltava, kuka tekee tehtävän ideoinnin, tehtäväkäskyn
työstämisen, tarkastamisen ja yhteenvetämisen.
Etukäteen on hyvä laatia tarvittavat tehtäväkäskyjen yhtenäistämisohjeet
tai -mallit sarjalle tai kilpailulle. Tällöin pääsee helpommalla se henkilö,
joka kokoaa eri ihmisten kirjoittamat tehtäväkäskyt ja muotoilee niistä lopulliset versiot.
Niin kauan kuin tehtäväkäskyn sisältö elää, on sen ylläpitovastuu hyvä
säilyttää sillä henkilöllä, joka sitä on alusta asti työstänyt. Vasta kun tekstin
pitäisi olla lopullinen, kannattaa ylläpitovastuu siirtää henkilölle, joka kokoaa tehtäväkäskyt yhteen.

4 . 4 R a s t i pö y t ä k i r j at
Rastipöytäkirjoja käytetään tehtävän kulun, kilpailun kulun ja jonotusaikojen seuraamiseen.
Rastipöytäkirjat toimivat myös apuvälineenä kilpailun turvallisuusasioissa.
Rastipöytäkirjan vasempaan laitaan merkitään vartiot numerojärjestyksessä (esim. moniste) ja jokaisen vartion kohdalle vedetään sivun yli ulottu-
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5.

R e i t i t j a a i k atau lu t

5 . 1 K i l pa i l u m a a s to
Kilpailumaaston valinnassa on otettava huomioon muun muassa maanomistajien luvat, kunnolliset kartat, kilpailukeskuksen saatavuus, vaaralliset
alueet, huoltoyhteydet ja mahdollisen yörastin sijainti.
Hajontamenetelmät saattavat asettaa kilpailumaastolle omia erityistarpeita.
5 . 2 K i l pa i l u r e i t i t
Yleistä
Kilpailureitti muodostuu vaellus- ja pikataipaleista.
Vaellustaipaleiden suunnittelussa on pyrittävä ensisijaisesti mielekkääseen retkeilyreittiin, jossa voi olla helppoja polkuja ja tieosuuksia. Hyvin
suunnitellulla reitillä kilpailija voi valita suoran ja lyhyen maaston läpi vievän reitin tai polkuja ja teitä pitkin kulkevan pidemmän reitin. Vaellustaipaleilla ei siis aseteta kilpailijoiden suunnistustaitoa koetukselle, eikä käytetä vaikeasti löydettäviä rasteja.
Pikataipaleet eivät saa ylittää vilkkaita liikenneväyliä.
Kilpailureitin suhteen on sarjanjohtajan aluksi esitettävä omat toivomuksensa, koska kilpailussa useimmiten on tehtäviä, jotka asettavat erikoisvaatimuksia rastin paikalle. Olisi suotavaa, että sarjanjohtaja ja ratamestari yhdessä neuvottelisivat näiden erikoisrastien paikoista ja kävisivät
tarkastamassa ne. Tämän jälkeen ratamestari suunnittelee kilpailureitit näiden rastien muodostaman rungon varaan.
Jos kilpailussa on useita sarjoja, on edullista käyttää ainakin osittain yhteisiä rasteja. Tällöin sarjojen johtajat yhdessä ratamestarin kanssa sopivat
sarjojen etenemisaikataulut pääpiirteittäin niin, etteivät sarjat ole samanaikaisesti samoilla rasteilla.
Etenkin talvikisoissa voivat keliolosuhteet vaihdella huomattavasti. On
välttämätöntä suunnitella 1–2 rastia siten, että ne voidaan sijoittaa kahteen
eri paikkaan. Tällöin kilpailureitin pituutta voidaan muuttaa. Rastien lopulliset paikat määräytyvät vasta kilpailun alkaessa. Tämä on otettava huomioon myös tehtävien ja rastipaikkojen suunnittelussa (tehtävän helppo
siirrettävyys). Asiaan on varaduttava myös henkilökunnan koulutuksessa.
Rastihenkilökunnan on muun muassa tutustuttava etukäteen molempiin
mahdollisiin rastipaikkoihin.
Talvikisoissa maastoon on hyvä ajaa latu-uria moottorikelkoilla. Nämä
urat tulee merkitä mallikarttoihin.
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Suunnistustehtäviä laadittaessa on otettava huomioon, että tehtävän
suorittamatta jättäminen tai keskeyttäminen ei saa aiheuttaa vartion koko
kilpailun keskeyttämistä. Kokoontumisrasti tai ohjeet kilpailun jatkumisesta on annettava tehtävän alussa.
Kilpailijoita ja huoltoa ei suositella samoille urille.
Kilpailureittejä laadittaessa tulisi muistaa, että kilpailijoilla pitäisi olla
mahdollisimman paljon reitinvalintamahdollisuuksia, jolloin hajonta toteutuu.
Yösarjoilla lauantain reitin tulisi helpottua loppua kohti. Viimeiset rastivälit ennen yörastia vaelletaan usein pimeässä. Silloin polut, kokoavat tiet
tai ohjaavat/pysäyttävät maastonkohteet (tiet, järvet, pellot, jne) helpottavat hitaampienkin vartioiden saamista kunnialla yörastille.
Hajontamenetelmät
Yksi suurimmista ongelmista, varsinkin suurissa kevätkilpailuissa, on vartioiden ruuhkautuminen reitin alkupään rasteille aiheuttaen ylisuurta suorituspaikkojen ja rastihenkilökunnan tarvetta. Tämän välttämiseksi voidaan
käyttää seuraavia hajontamenetelmiä:
• Sarjat lähtevät eri aikaan.
• Käytetään kärrynpyörärataa, katso seuraava kappale. Tämä on
käytetyin menetelmä kevätkisoissa.
• Vastakkaissuuntaiset reitit. Vartiot lähetetään reitille sarjoittain
vastakkaisiin suuntiin. Puoliväliin mennessä on tapahtunut jo luonnollista hajontaa, eikä siellä tule ruuhkaa.
• Alussa eri tehtävät. Sarjat tekevät alussa hyvin eripituiset tehtävät,
jolloin ne lähtevät reitille eri aikoihin.
• Väliaikalähdöt. Tätä käytetään varsinkin sunnuntai-aamuna, koska
lauantaina ongelmana on, että vartioille tulisi eri määrä valoisaa aikaa.
Uusien hajontamenetelmien käyttöönottoon tulee suhtautua varauksella
johtuen niiden suurista epäonnistumisriskeistä. Hajontamenetelmä on esitettävä ennakko-ohjeessa, kisapaikalla jaettavassa ohjeessa sekä hajotustehtäväkäskyssä, mieluimmin kuvallisena.
Kärrynpyörärata
Kärrynpyöräradalla vartiot tulevat ensin keskusrastille, josta ne hajotetaan
eri kehärasteille. Hajotus on suoritettava satunnaisesti, ei numerojärjestyksessä. Vartiot siirtyvät 1. kehärastille, jonka jälkeen he kiertävät koko kehän
ympäri ja takaisin 1. kehärastille. Tämän jälkeen vartiot kulkevat takaisin
keskusrastille. Kärrynpyöräradan periaatepiirros on esitetty kuvassa.
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Kärrynpyörä-hajonta on yllättävän vaikea toteuttaa. Siinä tulee ottaa
huomioon muun muassa:
• Reittien keskusrastilta 1. kehärastille on oltava mahdollisimman
samanarvoisia, toisin sanoen yhtä pitkiä, samanlaista maastoa ja yhtä
helppoja/vaikeita suunnistaa. Jos on eriarvoisia osuuksia on hyvä
muistaa, että kaikille kehärasteille ei välttämättä tarvitse lähettää
vartioita.
• Kehärastien tehtävien on hyvä olla mahdollisimman samanpituisia,
mitään kokoavaa pitkää tehtävää ei kehälle ole syytä sijoittaa.
• Ympyrän täyttävällä kehärastilla on hyvä olla vielä jokin tehtävä (siis
sama tehtävä kaikilla kehärasteilla). Näin paremmin varmistetaan, että
kukin vartio kiertää koko kehän ympäri.
• Kärrynpyörähajonta vähentää ruuhkia onnistuessaan, joten se on
kilpailijoiden kannalta hyvä ratkaisu. Se kuitenkin vaatii enemmän
rastimiehiä ja suorituspaikkoja, koska jokainen kehärasti on kisan
1. rasti ja kaikki kehärastit ovat auki yhtäpitkän ajan.
• Kehärasteja ei saa numeroida juoksevasti, parasta on käyttää kirjainkoodeja.
• Menetelmän käyttö on huomioitava myös tuloslaskennassa. Tuloksia
rasteilta on toimitettava useassa erässä, ettei tulostoimisto tukehdu
lopussa. Tällöin on muistettava pitää kirjaa siitä, minkä vartioiden
tulokset rastilta ovat jo lähteneet.
5.3 Rastit
Yleistä
Rastit voidaan ilmoittaa kilpailijoille esimerkiksi mallikartalla, karttaan valmiiksi piirrettyinä, peitepiirroksina tai koordinaatteina (ei oranssissa ja vihreässä sarjassa).
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Rastipisteiden valinnassa on otettava huomioon mielekkään suorituspaikan lisäksi muun muassa rastimiesten, tulosten, keskeyttäneiden ja kutsuvieraiden kuljetukset.
Vartiolle annettava rasti on oltava rastin ilmoittautumispiste, eikä itse
toimintapiste.
Jos rastiltapoistumispiste on erillään itse ilmoittautumispisteestä niin,
että muodostuu eksymisvaara, annetaan kilpailijoille esimerkiksi mallikartalla heidän uusi sijaintinsa (esim. luontopolku).
Ratamestarin on käytävä etukäteen merkitsemässä kaikki rastit. On suositeltavaa, että ratamestari jättää rastille esimerkiksi rastin tunnuksella merkityn prikan, jonka radan valvoja käy tarkastamassa.
Tehtävien sijoittaminen rasteille
Rastit on suunniteltava sellaisiin paikkoihin, että maasto ohjaa kisan kulkua niin, että vartiot tulevat rastille yhdestä suunnasta ja poistuvat toiseen.
Tehtävät pyritään sijoittamaan rasteille siten, ettei peräkkäin ole samantyyppisiä tehtäviä.
Tehtävien tulee olla sellaisia, että kaikki vartiot voivat suorittaa ne samanlaisissa olosuhteissa. Erityisesti on huomioitava, mitkä tehtävät sijoittuvat aamun valkenemisen tai illan hämärtymisen aikaan. Nämä tehtävät
eivät saa olla sellaisia, että suorituksessa on hyötyä päivänvalosta.
Erilaiset tehtävät asettavat erilaisia vaatimuksia rastipisteille, esimerkiksi
suorituspaikkojen lukumäärä, näkösuoja, tasapuolisuus ja turvallisuus.
Nämä on otettava huomioon rastipisteitä valittaessa.
Yörastipaikan valinta
Sopivien yörastipaikkojen vähäisyys vaikuttaa usein koko reitin suunnitteluun.
Yörastille on monia vaatimuksia, joita käsitellään tarkemmin sivulla 74
luvussa 6.4. kohdassa Yörasti.
5 . 4 A i k atau l u t
Onnistuneiden kisojen toteutus perustuu hyvin laadittuihin aikatauluihin.
Aikataulut on aina tehtävä.
Etenemisaikataulu
Etenemisaikataulun laatii ratamestari sarjanjohtajien avulla. Sen laskentaan
vaikuttavat:
• Tehtävien suoritusajat
• Rastivälien pituus ja kuljettavuus
• Valaistusolosuhteet
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Etenemisaikataulu kertoo milloin vartiot ovat milläkin rasteilla. Se kuvaa
kisakokonaisuutta, jonka avulla muut toiminnot koordinoidaan. Etenemisaikatauluun merkitään jokaiselta rastilta seuraavat tiedot:
• Matka
• Nopein mahdollinen kulkuaika edelliseltä rastilta
• Hitain vastaava aika
• Ensimmäinen vartio aikaisintaan rastilla
• Viimeinen vartio viimeistään rastilla
• Nopein suoritusaika rastilla
• Hitain suoritusaika rastilla
• Ensimmäinen vartio lähtee aikaisintaan rastilta
• Viimeinen vartio lähtee viimeistään rastilta
• Rastin aukeamis- ja sulkemisaika
Kilpailun yhden sarjan aikataulumalli on liitteessä sivuilla 159 ja 160. Hyvä
nyrkkisääntö on, että hitain vartio kuluttaa matkataipaleella noin kaksi kertaa enemmän aikaa kuin sarjan nopein vartio. Pimeällä ja huonossa maastossa ero vielä kasvaa. Aikataulun luotettava teko vaatii ehdottomasti kokeilua sarjaan sopivalla koevartiolla kilpailuolosuhteissa.
Aikataulun pohjalta tekevät muut toimialat omat aikataulunsa.

Kisalakana (tapahtumakartta)
Hyvä keino hahmottaa kisakokonaisuus on laatia kilpailun tapahtumakartta. Siinä on viitteelliseen karttapohjaan merkitty kaikki rastit, niiden tehtävät, rastipäälliköt, aukioloajat ja eri sarjojen reitit.
Tapahtumakartta on hyvä laatia vähintään A3-kokoon. Sitä voivat käyttää esimerkiksi kilpailun johtokeskus, viesti, sarjanjohtajat, rastipäälliköt ja
kuljetus. Tapahtumakartasta on esimerkki sivulla 157.
Osa kartasta, jossa yksi rasti

Metsola Nestori
S4 6 Norpat
7 Punaiset marjat
P5 6 Suomen Joutsen
R5 7 Lampaat
H6 7 Merilinnut

Rastien toiminta-aikataulu
Toiminta-aikataulu laaditaan etenemisaikataulun perusteella. Sen laativat
yhdessä kilpailujen johtaja, ratamestarit ja sarjanjohtajat. Aikataulun tekemisestä vastaa ratamestari. Toiminta-aikatauluun merkitään seuraavat asiat
kunkin rastin kohdalta:
• Rastimateriaali viimeistään valmis
• Rastihenkilökunta kokoontuu järjestelykeskukseen
• Rastin kuljetuksen lähtö
• Kuljetusaika
• Rasti maastossa
• Rastin valmisteluaika
• Rasti toimintavalmiina
• Rastin aukeamis- ja sulkemisaika
• Rastin poistumisaika
• Tulokset tulostoimistossa
Aikataulu laaditaan etenemisaikataulun pohjalta eteen- ja taaksepäin. Esimerkki on liitteessä sivuilla 161.
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6.

R a s t i e n to i m i n ta

6 . 1 R a s t i n to i m i n n a n s u u n n i t t e l u
Rastin toimintaa suunniteltaessa on otettava huomioon muun muassa
seuraavat seikat:
• Rastin läpäisykyky on riittävä, jolloin ei muodostu jonoja
• Vartioiden on tultava rastille eri suunnasta kuin mihin ne lähtevät
(läpivirtaus)
• Jos sekä tullessa että lähtiessä ilmoittaudutaan rastilla, on tämä
tapahduttava eri pisteissä
• Suorituspaikkojen
• Lukumäärä
• Turvallisuus
• Näkymättömyys
• Tasapuolisuus
• Odotusalue

Rastin suunnittelusta vastaa sarjanjohtaja. Rastipäällikön on oltava mukana suunnitelmaa tehtäessä. Suunnitelma on tehtävä paikan päällä, jossa
rastipäällikkö myös kouluttaa henkilökunnan ja käy läpi tekemänsä toimintasuunnitelman. Näin jokainen tietää, mitä missäkin tapahtuu.
Toimintasuunnitelman tarkoitus on opastaa rastimiehiä ja kertoa suunnitelmista organisaatiossa ylöspäin.
Suorituspaikkoja suunniteltaessa on varmistauduttava siitä, että niitä on
tarpeeksi. Jos ruuhkaantumisvaara on olemassa, varataan nopeasti käyttöönotettavia lisäsuorituspaikkoja sekä varsinkin talvikisoissa on hyvä järjestää lämmittelymahdollisuus.
Eri suorituspaikkojen on oltava olosuhteiltaan mahdollisimman samanarvoiset. Suorituspaikat eivät saa olla liian lähellä toisiaan eivätkä ne saa olla
vaarallisia.
Mikäli vartioilla on etua toisen suorituksen näkemisestä, on suorituspaikat sijoitettava erilleen rastipisteestä ja valvottava, etteivät vartiot voi tarkkailla muita suorituksia ennen oman vuoronsa alkamista tai sen aikana.
Suorituspaikat on valmisteltava ja rakennettava ennen kilpailua. Jos
tämä ei ole mahdollista, on etukäteen suunniteltava, miten suorituspaikat
sijoitetaan ja rakennetaan.

Kuva rastialueesta
Suorituspaikkojen määrän laskeminen
Rastipiste
A Suorituspaikat
B Mallikartta
C Valmistautumisalue

NUNNALAHTI

C

A
A
A
A
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Jos vartion suoritus kestää 10 minuuttia, varaa se yhden suorituspaikan
mahdollisesti noin 12 minuutiksi. Niinpä yksi suorituspaikka läpäisee viisi
vartiota tunnissa.
Jos toisaalta vartioita on sarjassa 40 ja ne tulevat rastille kahden tunnin
aikana, tekisi tämä tasaisella vauhdilla 20 vartiota tunnissa. Ruuhkahetkinä, kun keskimmäiset vartiot saapuvat, saattaa kuitenkin vauhti olla karkeasti arvioiden kaksinkertainen, eli 40 vartiota tunnissa.
Jos yksi suorituspaikka läpäisee viisi vartiota ja niitä tulee 40 tunnissa,
tarvitaan siis kahdeksan suorituspaikkaa. Tämä on vain summittainen esimerkki. Seuraavassa kuvassa on tarkemmin esitetty jonotuksen pituus eri
suorituspaikkamäärillä, kun käytetään tiettyjä lähtöarvoja. Huomaa erityisesti miten jyrkästi odotusaika kasvaa, kun tehtävän läpimenoaika hieman
pitenee.

B
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Pisin odotusaika
60

Suorituspaikkojen lukumäärä

50
40

3 kpl 4 kpl 5 kpl

6 kpl 7 kpl

8 kpl

9 kpl 10 kpl

30
20

Rastit

10
0

“Sallittu” alue
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Tehtävän läpimenoaika (alkuvalmistelut+suoritusaika+purkuaika)

Kuvan lähtöarvot:
- 55+55=110 vartiota
- kärrynpyörärata (kehä n. 5 km)

}

SM-kevätkilpailut
- vartiot saapuvat n. 100 sekunnin välein
- vartiot kulkevat jonossa

6 . 2 R a s t i ko h ta i s e t o h j e e t
Rastikohtaiset ohjeet sisältävät tietot muun muassa:
• Rastin erikoisvarusteista
• Tehtävien suorituspaikkojen kunnostamisesta
• Suoritusten valvonnasta ja vastaanottamisesta
• Mahdollisesta tehtävien arvostelusta
• Tulosten toimittamisesta tulostoimistoon
Nämä voidaan antaa monistetulla kaavakkeella, joka täytetään erikseen
kunkin rastin osalta.
6 . 3 R a s t i m at e r i a a l i
Rastimateriaali kootaan rastitoimistoon, jossa se pakataan esimerkiksi
muovisäkkeihin tai vedenkestäviin laatikoihin rastille viemistä varten. Päälle kiinnitetään pahvilappu sisällöstä ja rastin numero.
Rastipäällikkö tarkastaa vastaanottamansa materiaalin ajoissa ennen
maastoon lähtöä.
6 . 4 S u o r i t u spa i k ko j e n va l m i s ta m i n e n
Lähtöpaikka
Lähtöpaikan on oltava tarpeeksi tilava, jotta vartiot sopivat vartioriviin.
Mahdolliset viitoitukset ja suorituspaikat on järjestettävä. Lähtöä johtaa
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lähdön rastipäällikkö. Lähdön rastipäällikkö tai erityinen lähettäjä suorittaa
lähetyksen.
Lähtötapana suositeltava on yhteislähtö, jolloin saadaan luotua kaikille
samat kilpailuolosuhteet. Hajonta aikaansaadaan erilaisilla hajontamenetelmillä, katso luku 5.2. kohta Hajontamenetelmät (sivu 65). Lähdössä vartiot
voivat olla rivissä ja tehtäväkäskyt kirjekuoressa jokaisen vartion kohdalla.
Väliaikalähdössä tehtäväkäsky annetaan vartionjohtajille lähtöhetkellä.
Rasti pystytetään sarjanjohtajan antamien ohjeiden ja rastiohjeiden mukaisesti. Sarjanjohtajan on tarkastettava rastin toimintavalmius. Rastipäällikkö
on jo aiemmin kouluttanut henkilöstön ja jakanut tehtävät. Kisapäivänä
vain kerrataan tehtäväjako ja todetaan, että henkilöstö hallitsee tehtävänsä.
Koekisa testaa rastin toiminnan käytännössä.
Rastin on hyvä olla itsenäinen toimintayksikkö, joka huolehtii itse kuljetuksensa (henkilöt, materiaalit), muonituksensa ja majoituksensa. Rastimiehillä on oltava riittävästi auktoriteettia selviytyäkseen myös mahdollisista ongelmatilanteista vartioiden kanssa. Nuorempia voi käyttää avustavissa
tehtävissä.
Ennen ensimmäisen kilpailuvartion tuloa rastille on sarjanjohtajan käytävä rastilla varmistamassa, että suorituspaikat ovat asianmukaiset ja rastihenkilöstö tietää tehtävänsä. Sarjajohtaja voi myös käyttää niin sanottua
nollavartiota etenemään reittiä ja tarkastamaan rasteja ennen ensimmäisen
kilpailuvartion tuloa rasteille. Nollavartion avulla rastihenkilöstö saa harjoitella toimintaansa vielä viimeisen kerran ennen varsinaisten kilpailijoiden saapumista.
SM-kilpailuissa on kiinnitettävä erityistä huomiota rastitoimintojen sujuvuuteen ja kunkin rastin läpäisykykyyn. Jono syntyy jo muutaman sekunnin turhasta viivyttelystä. Vartion tullessa rastille vartio ohjataan ripeästi suorituspaikalle ja sille annetaan tehtäväkäsky välittömästi, jos suoritus
on mahdollista aloittaa heti. Muussa tapauksessa on pöytäkirjaan merkittävä vartion tuloaika sekä aika, jolloin vartio on päässyt suorittamaan tehtävää. Suorituksen jälkeen vartio ohjataan ripeästi sivuun suorituspaikalta,
jossa se sitten voi rauhassa tehdä lähtöään, samalla kun jo seuraava vartio
aloittaa suorituksensa suorituspaikalla. Esimerkiksi kevät-SM-kilpailuita
voi luonnehtia pitkäksi jonoksi, jonka olisi edettävä kävelyvauhtia koko
ajan. Mikäli rasti ei pysty vastaanottamaan kilpailijoita tätä vauhtia syntyy
ruuhka ja kaaos.
Rastihenkilöstö ei saa ryhtyä kiistelyyn kilpailijoiden kanssa, mutta asiallisiin kysymyksiin on vastattava. Tehtävien arvosteluperusteita ja vastauksia ei saa ilmoittaa rastilla, vaan vasta maalissa. Kilpailijat vastaavat itse ai-
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karajoista tehtävän suorituksessa, jos tehtäväkäskyssä ei toisin ilmoiteta.
Arvostelu on suunniteltava ja rastihenkilöstö koulutettava niin, että vartioiden suoritukset arvostellaan tasapuolisesti. Arvostelua voidaan harjoitella ennen kilpailua. Esimerkiksi ensiaputehtävän arvostelijat arvostelevat
yhtaikaa muutaman mallisuorituksen ja vertailevat, antavatko he samanlaisia pisteitä.
Kaikki tehtävät tulee testata etukäteen mahdollisimman todenmukaisissa olosuhteissa, sillä vasta testattaessa havaitaan parhaiten arvostelun toimivuus ja mahdolliset puutteet.
Kaikki suoritukset on arvosteltava rastilla. Poikkeavista suorituksista
tehdään aina tarkat merkinnät rastipöytäkirjaan: hylkäämiset tekee tuomarineuvosto, ei rastimies. Vartion suorittaessa tehtävän muista poikkeavalla
tavalla arvostellaan suoritus kuitenkin olemassa olevan pöytäkirjan mukaan
kuten muidenkin vartioiden suoritukset. Arvostelupöytäkirjoista täytyy
löytyä tieto arvostelun suorittajasta mahdollisten epäselvyyksien varalta.
Rastin sulkemisen tekee ennalta määrätty kilpailun kokonaiskulusta selvillä oleva henkilö, tavallisimmin sarjanjohtaja tai ratamestari.
Rastihenkilöstö ei saa omatoimisesti sulkea rastia, vaikka aikataulun mukainen sulkemisaika olisi koittanut. Rasti on jätettävä siistiksi ja luontoon
sopeutuvaksi sieltä lähdettäessä. Rastitunnus jätetään paikoilleen myöhemmin poistettavaksi. Lisäksi voidaan jättää tiedote mahdollisista muutoksista
jäljessä tulevia vartioita varten.
Tulosmateriaali on toimitettava mahdollisimman nopeasti tulostoimistoon ennalta sovitulla tavalla. Rastipäällikkö ei saa poistua kilpailukeskuksesta ilman tulostoimiston päällikön ja sarjajohtajan lupaa, jotta häneltä
voidaan kysyä mahdollisista epäselvyyksistä. Rastipäällikön ja tehtävän arvostelijoiden on myös jätettävä tulostoimistoon tieto siitä, miten ja mistä
heidät tavoittaa tarvittaessa myöhemminkin.
Yörasti
Eri rasteista yörasti vaatii ylivoimaisesti eniten työtä ennen kisaa, kisan aikana ja sen jälkeen. Lisäksi yörastilla yöpyminen on varsinkin uudelle vartiolle yksi kilpailun suurimpia elämyksiä. Niinpä yörastin toiminta on
suunniteltava etukäteen huolellisesti.
Yörastin paikkaa valittaessa on otettava huomioon muun muassa tuuliolosuhteet sekä paikan maapohja. Jälkimmäinen vaikuttaa laavujen pystytykseen ja tulentekoon.
Tieyhteys yörastille on välttämätön muun muassa huollon tai metsäpalovaaran vuoksi.
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Yörastin suunnittelu
Yörastin suunnittelu alkaa maastoon tutustumisella ja kartoituksen teolla.
Kartta, johon on merkitty kaikkien toimintojen sijainnit, voidaan myöhemmin julkaista isona tauluna tai jakaa jokaiselle vartiolle paperilla.
Yörastin suunnittelun yksi määräävä tekijä on vartioiden tulosuunta.
Vastaanottopiste suunnitellaan niin, että vartiot ajautuvat sille luonnostaan, eivätkä joudu kulkemaan pitkin yöpymisaluetta.
Vartioiden yöpymispaikat on hyvä etukäteen merkitä numeroin. Näin
vartio löytää laavunpaikan nopeasti, arvostelijoiden työ helpottuu sekä järjestäjä etukäteen näkee, että kaikki vartiot mahtuvat varatulle alueelle. Eri
sarjoille on syytä varata erilliset alueet, koska nukkumisajat eivät ole samoja. Kaikki opasteet on tehtävä erittäin selviksi. Vartiot ovat tässä vaiheessa
väsyneitä ja pienetkin puutteet aiheuttavat turhaa ärtymystä.
Tavaroiden jakelupaikat on merkittävä näkyvästi maastoon. Esimerkiksi
vesi on sinisen lyhdyn luona, polttopuut vihreän lyhdyn luona ja WC punaisen lyhdyn luona.
Yörastin muistilista
• Juomavettä, polttopuita ja laavuriukuja on oltava saatavilla riittävästi
myös viimeisenä saapuvalle vartiolle
• Tulentekolupa on saatava maanomistajalta
• Aamuksi on järjestettävä patterien keräyspiste
• SM-tasolla on järjestettävä WC-tilat
• Ensiapuryhmä tai -tarvikkeita on oltava
• Viestiyhteyden on toimittava hyvin
• Tehtävien ja tehtävämateriaalien antaminen sekä
suoritusten palauttaminen on mietittävä
• Yörastille pesiytyy alkuyöstä muiden rastien rastimiehiä ja
muita ylimääräisiä. Nämä eivät saa häiritä vartioita
• Liikennejärjestelyt ja pysäköinti on mietittävä, koska
yörastilla käy paljon ihmisiä
• Yörasti on siivottava huolellisesti ja talvikisoissa vielä uudelleen
lumien sulettua
• Sinisen ja punaisen lepoaika on varmistettava
Yörastiohje
Vartioille voidaan yörastille saapuessa jakaa yörastiohje. Siinä on esimerkiksi:
• Lueteltuna yörastin tehtävät alkamis- ja päättymisaikoineen
• Vartion lähtöaika sekä -paikka aamulla
• Ohjeet polttopuista, laavuriu’uista, vedestä, WC:stä ja ensiavusta
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• Määräykset tulenteosta
• Yörastialueen kartta

7.

T u lo s l a s k e n ta

Maali

7.1 Yleistä

Maalipaikan olisi suotavaa olla lähellä kilpailukeskusta. Maalipaikalta on
hoidettava viitoitukset peseytymistiloihin. Maalissa voi järjestää kilpailijoille esimerkiksi mehutarjoilun.

Periaatteet
Kyseessä on partiotaitokilpailu, jossa lippukuntien ja piirien koulutuksen
tasoa arvioidaan asettamalla vartiot paremmuusjärjestykseen. Tämä tapahtuu tehtävien avulla. Tuloslaskennan tarkoituksena on tuottaa oikeat tarkastetut tulokset aikaisemmin sovittuun palkintojenjakohetkeen mennessä.
Tehtävien pisteitä käsitellään 0,1 pisteen tarkkuudella.
Tehtävät, niiden arvostelu ja tuloslaskenta on kytkettävä yhtenäiseksi,
aukottomaksi ketjuksi. Ketju on suunniteltava ennen kilpailua alusta
loppuun.
Tuloslaskennan vaiheet
I Tehtävät
II Arvosteluperusteet

• Mielekkyys
• Mahdollisuus mitata
• Painotukset
III Suorituksen arvostelu tai mittaus

• Tasapuolisuus ja objektiivisuus
• Tarkkuus ja oikeellisuus
IV Laskeminen

• Virheettömyys
• Nopeus
V Tulosten esittäminen

• Oikeat vastaukset ja suoritustavat
• Pisteet ja yhteispisteet
Tuloslaskenta on muutenkin nivottava kisan kokonaisuuteen. Erityisesti
tämä koskee eri aikatauluja ja tulosten kuljetusta. Viimeisille rasteille tulisi
sijoittaa tehtäviä, joiden arvosteluun ja pistelaskuun ei mene liikaa aikaa.
Tuloslaskenta on tukitoiminto. Tehtävät on suunniteltava ennen kaikkea
kilpailun kokonaisuutta ja kilpailijoita varten. Hyvälle tehtävälle on kehitettävä arvostelu ja tuloslaskentamenetelmä, joka ei ole kohtuuttoman
työläs, mutta toisaalta ei latista tehtävää yksinkertaiseksi ja mielenkiinnottomaksi.
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Organisaatio ja työnjako
Yleistä
Tulostoimiston organisaatioon kuuluvat esimerkiksi:
• Tulostoimiston johtaja
• Laskentapäälliköt tai sarjavastaavat
• Laskijat
• Tietotekniikkatukihenkilö, mikäli tarvitaan
• Tehtävien arvostelijat
• Tulosten kuljettajat
Tulostoimiston organisaation kokoaa tulostoimiston johtaja. Organisaatiota muodostettaessa on huomiota kiinnitettävä kilpailun asettamaan todelliseen laskentatarpeeseen ja saatavissa olevien henkilöiden sopivuuteen. Henkilökuntaa on varattava sopivasti, ei liikaa eikä liian vähän. Laskijoiden ja
mahdollisen tietotekniikkatukihenkilön ei aivan välttämättä tarvitse olla
partiokoulutuksen saanutta väkeä, mutta tällöin tulostoimiston johtajalta
vaaditaan sitäkin vankempaa kokemusta ja näkemystä pt-kilpailuista.
Erittäin suuri merkitys on sillä, ettei valituilla henkilöillä ole muita tehtäviä kilpailun aikana. Rasteilla ollutta väkeä ei ole syytä käyttää enää tulostoimistossa, jos se on vältettävissä. Pitkissä kilpailuissa pitää henkilökunnalle varata myös tarpeellinen lepo. Tällöin voidaan työ jakaa tehtäväksi
kahdessa vuorossa. Vuoronvaihto on suunniteltava etukäteen, ettei tiedonkulku katkea.
Tietotekniikkatukihenkilö
Tulostoimistossa tulee olla tietoteknistä osaamista. Mikäli tulostoimiston
normaalihenkilöstön taidot eivät riitä, tarvitaan erillinen tukihenkilö. Hänen tärkein tehtävänsä on pitää laitteisto toimintakunnossa ja ottaa varmuuskopioita laskennan edistyessä. Myös suunnitteluvaiheessa on tärkeää,
että mukana on tietotekniikkaa ymmärtävä henkilö.
Pisteiden laskeminen
Pisteitä voidaan laskea jo rasteilla. Siellä kannattaa lähinnä arvostella vastauksia ja laskea vastaus- tai arvostelulomakkeiden yhteispisteitä, mikäli olosuhteet sen sallivat. Tulostoimiston yhteyteen kannattaa perustaa myös tulosten valmisteluhuone, jossa rastihenkilökunta voi arvostella ja laskea
tehtävän pisteitä. Ennakkoon valmistellut tulokset helpottavat ja nopeuttavat tulostoimiston työtä.
Valmiit tulokset tulee kuitenkin tarkastaa tulostoimistossa.
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Tulostoimiston johtaja
Tehtävät:
• Kuuluu järjestelytoimikuntaan
• Osallistuu tehtävien suunnitteluun
• Osallistuu tehtävien arvostelun suunnitteluun
• Johtaa tulostoimistoa
• Kokoaa ja kouluttaa tulostoimiston henkilökunnan
• Valmistaa työskentelyaikataulun ja seuraa kilpailun aikana laskennan
etenemistä
• Varmistaa, että tulosten kuljettaminen toimii
• Vastaa valmisteluista, kuten vastaanotto, laskenta ja arkistointi
• Vastaa tarkistuspyyntöjen käsittelystä tulostoimistossa
• Esittää lopulliset tulokset valvojalle hyväksyttäviksi
Tulostoimiston johtaja on suoraan kilpailujen johtajan alainen. Erittäin tärkeää on, että tulostoimiston johtaja osallistuu tehtävien ja niiden arvostelun suunnitteluun. Silloin ei tehtävien läpiviennissä tule ikäviä yllätyksiä
tuloslaskennan takia.
Tuloslaskennan aikana tulostoimiston johtaja ohjaa ja valvoo toimiston
työskentelyä. Hän hoitaa myös suhteet muuhun kilpailun toteutusorganisaatioon ja huolehtii toimiston työskentelyrauhan säilyttämisestä. Hänellä
ei saa olla rutiinilaskentatehtäviä.
Laskentapäälliköt tai sarjavastaavat
Tehtävät:
• Ohjaavat ja valvovat laskennan suorittamista
• Valmistelevat muun muassa laskennan, arkistoinnin ja tulosten
esittämisen yhdessä tulostoimiston johtajan kanssa
Laskentapäälliköiden tärkein tehtävä on ohjata ja valvoa laskennan suorittamista. He ovat tulostoimiston päällikön ohella ainoat, jotka tuntevat laskennan kaikki yksityiskohdat ja osaavat antaa tehtäviä laskijoille. Heidän
on pysyttävä selvillä laskennan tilanteesta ja varmistettava, että kaikki tulee
lasketuksi.
Laskentapäälliköt osallistuvat laskennan ennakkovalmisteluihin yhdessä
tulostoimiston johtajan kanssa.
Vain suurimmissa kilpailuissa on syytä määrätä erilliset laskentapäälliköt
tai sarjavastaavat. Pienemmissä kilpailuissa tulostoimiston johtaja valvoo
itse laskennan suorittamista.
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Laskijat
Tehtävät:
• Arvostelevat vastauksia
• Laskevat lomakkeiden yhteispisteitä ja esimerkiksi aikoja tulo- ja
lähtöajoista
• Tarkastavat vastaus- ja arvostelulomakkeita
• Muuntavat osasuorituksia osapisteiksi ja aikakertoimiksi
• Laskevat osapisteistä ja aikakertoimista tehtävän pisteitä
• Ylläpitävät yhteenvetotaulukkoa
• Syöttävät suorituksia koneeseen
• Hoitavat tulostaulun
• Arkistoivat tulokset ja muun materiaalin
Laskijaa käytetään yleisnimenä tuloslaskennan osatoimintoja suorittavasta
henkilöstä. Laskijalta vaaditaan huolellisuutta ja tarkkuutta, myös paineen
alla työskennellessä.
Tuloslaskennan osatoiminnot voidaan jakaa eri henkilöille. Menetelmän
hyviä puolia ovat:
• Jokainen oppii hänelle annetun työvaiheen nopeasti ja varmasti
• Vastuualueet ovat selkeät. Sekä laskijat että johtaja tietävät paremmin
mitä tapahtuu
Toinen vaihtoehto on, että kaikki laskijat tekevät kaikkia töitä, tällöin:
• Työhuiput tasoittuvat, kun kaikki tekevät yhtä aikaa töitä
• Organisaatio on joustava eikä niin haavoittuva
• Pienessä kilpailussa ei tarvita niin paljon laskijoita
• Laskijoiden työ on vaihtelevampaa
Kilpailuun, jossa tuloksia tulee monista tehtävistä yhtä aikaa (kärrynpyörärata), soveltuu jälkimmäinen tapa paremmin.
Jos materiaalin vastaanotto ja arkistointi annetaan nimettyjen laskijoiden tehtäväksi, säilyy järjestys ja tarvittavat paperit löytyvät.
Tehtävien arvostelijat
Tehtävien arvostelijat eivät varsinaisesti kuulu tulostoimiston organisaatioon, mutta tulostoimiston johtajan on toimittava kiinteässä yhteistyössä
arvostelijoiden kanssa ja vaadittava tuloslaskennan perustaksi selvät arvostelulomakkeet tai vastaavat.
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Tulosten kuljettajat
Tulosten kuljettajien tehtävänä on huolehtia siitä, että tulostoimistossa on
koko ajan tarpeeksi laskettavaa. Erillisiä tulosten kuljettajia tarvitaan suurissa kilpailuissa, kun tuloksia pitää saada rasteilta niiden vielä toimiessa.
Tulosten kuljettajat voivat kuulua organisaatiossa viestiin tai kuljetukseen.
Henkilökunnan hankkiminen ja koulutus
Organisaation henkilötarve on selvitettävä mahdollisimman varhain. Sarjavastaavat, mikäli sellaisia käytetään, on nimettävä ajoissa, jotta he voivat
ottaa osaa ennakkovalmisteluun.
Tulostoimiston johtajan ja laskentapäällikön on itse koulutettava itsensä
kilpailujen valmistelun kestäessä. Laskijoitten työ perustuu tietyn työvaiheen hyvään hallintaan. Heidän koulutuksensa vaatii esimerkiksi 3–4 tuntia, kun etukäteen on selvitetty, mikä työ kenellekin opetetaan. Koulutuksen aiheina ovat tuloslaskenta, käytettävä ohjelma sekä arkistointi. Koulutus
suoritetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe suoritetaan viimeistään
viikkoa ennen kisaa. Tällöin käydään läpi tehtävät, summittaiset arvosteluperiaatteet, yleistä kisasta, tulostoimiston työmenetelmien esittely. Toinen
vaihe suoritetaan kisaa edeltävänä iltana, jolloin suoritetaan kertaus sekä
tulospalveluohjelman käyttöharjoittelua.
Tulostoimiston toimintaa tulee kokeilla suorittamalla koekisan harjoituslaskenta esimerkiksi koekisan yhteydessä. Se testaa myös muun kilpailuorganisaation ja tulostoimiston yhteistoimintaa.

7.2 Tuloslaskennan suunnittelu
Työmenetelmät
Laskentatavat
Tulokset lasketaan lähes aina tietokoneella. Käytettävän tuloslaskentaohjelman on oltava huolellisesti testattu ja valvojan hyväksymä.
Tehtäviä on mahdollista laskea myös jollain kolmesta käsimenetelmästä:
• Graafinen kuvaaja millimetripaperilla
• Taulukko, jossa on valmiit pisteet eri suorituksille
• Matemaattinen kaava ja laskin
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Alla verrattaan eri vaihtoehtoja:
Tarkka
Soveltuu paras/kesk. tehtäviin
Nopea laskea
Nopea muuttaa
				

Tietotekniikka

Kuv.

•
•
•
•

•
•

Taul.

Kaava

•

•
•

•

Taulukossa mainittujen lisäksi tietokonelaskennan muita hyviä puolia ovat:
• Työvaiheita ja näin myös virhemahdollisuuksia on kilpailun kuluessa
vähemmän
• Virheiden korjaaminen on nopeaa
• Voidaan syöttää valmiiksi osa tuloksista,
esimerkiksi suunnistuksen lähtöajat, vaikka tuloajat vielä puuttuvat
• Tiedot pysyvät järjestyksessä
• Yhteenvetotaulukot ja yhteispisteet ovat aina valmiina
• Tarvitaan vähemmän laskijoita
Vaikka käsinlaskentaa ei luultavasti käytetäkään, on tulostoimiston päällikön hyvä tuntea sen menetelmät. Näin hän paremmin hahmottaa tuloslaskennan periaatteet ja sen, miten ohjelman tuottamat pisteet oikein muodostuvat.
Tietotekniset riskit
Motto: Mikä ei toimi käsin, ei toimi koneellakaan!
Tietotekniikkaa kannattaa käyttää, mutta sen riskit on tunnettava. Ennen
kaikkea tulee muistaa, ettei sen käyttö vähennä huolellisen valmistautumisen tarvetta.
Tulostoimistossa tulee olla sekä tietotekniikkaa että pt-kisoja ymmärtäviä henkilöitä. Muuten saattaa pienikin kisanaikainen ongelma (esim. sähkökatko) aiheuttaa koko laskennan sotkeutumisen.
Laitteiston yhteensopivuudesta pitää varmistua jo hankintavaiheessa.
Tämä koskee muun muassa tietokoneiden verkottamista, mahdollisia siirrettäviä massamuisteja ja tulostinten toimintaa. Laitteistoa on myös oltava
riittävästi. Jos koneita tai tulostimia on liian vähän tai jos tulostimet ovat
liian hitaita, muodostuu tietojen syöttö tai tulostus tuloslaskennan pullonkaulaksi. Tämän kaiken huomioon ottamiseksi tarvitaan suunnittelussa
myös henkilöä, joka ymmärtää tietotekniikkaa.
Tietoja pitää muistaa varmuuskopioida laskennan aikana, jotta yhden
koneen rikkoutuminen ei tuhoaisi kovin paljon tietoja.
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On hyvä, jos tulostoimistossa on ainakin yksi varakone ja tulostin.
Käytettävän ohjelman toimivuus käytössä olevissa koneissa (tietokoneet
ja tulostimet) pitää varmistaa jo ennen kisaa. Ohjelma on tunnettava hyvin,
jotta arvosteluperusteet osataan määritellä oikein ja vielä kisan aikana
muuttaa, jos tuomarineuvosto näin päättää.
Tietokoneohjelmia käytettäessä syntyy helposti systemaattisia virheitä.
Tulosmateriaali esimerkiksi syötetään vääriin sarakkeisiin, kahden eri tehtävän samanmuotoiset tulokset sekaantuvat tai arvosteluperusteista puuttuu
tietoja. Lisäksi yksi syöttövirhe saattaa pienentää parhaan ajan kymmenenteen osaan ja näin koko tehtävän pisteet ovat vääriä. Näiden huomaamiseksi pitää jokaisen tehtävän tulosten mielekkyys tarkastaa ennen niiden hyväksymistä.
Tietotekniikan avulla laskeminen on nopeaa ja helppoa. Siitä huolimatta sekin vaatii huolellisen valmistautumisen ja vie aikaa. Omiin taitoihin tai
tekniikkaan ei pidä luottaa liikaa.
Tuloslaskentaohjelman valinta
SP:llä on oma tulospalveluohjelma TuPa. Sen käyttöä voidaan suositella,
koska:
• Tulostoimiston johtaja saa sen valmiina eikä joudu käyttämään
“ohjelmointiin” niin paljon aikaa kuin kahdessa seuraavassa
vaihtoehdossa.
• TuPa on tehty nimenomaan partiotaitokisoihin.
• Samaa ohjelmaa on käytetty monissa aikaisemmissa kisoissa.
Tulostoimiston johtaja voi itse tehdä tietokoneohjelman, joka laskee pisteet. Tässä on kuitenkin useita haittoja:
• Kun ohjelmaa kokeillaan ensimmäistä kertaa omissa kisoissa,
on erittäin suuri riski, että siitä löytyy virheitä.
• Tekeminen saattaa vaatia tulostoimiston johtajalta kaiken huomion
ennen kisoja ja pahimmillaan vielä kisojen aikana. Tällöin kaikki
muut valmistelut jäävät tekemättä.
• Vaadittava työmäärä ei ole suhteessa hyötyyn.
• Edellä mainitut haitat ovat sitä pienempiä mitä korkeamman tason
välineellä tuloslaskentaohjelmaa ollaan tekemässä.
Voidaan käyttää taulukkolaskentaohjelmaa tai vastaavaa, jolloin tarvittava
“ohjelmointityö” on vähäisempi, tällöin:
• Vaaditaan sekä kisan laskusääntöjen määrittelijältä että laskijalta
ohjelman osaamista.
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• Toisaalta ohjelma on varsin luotettava, varsinkin jos sillä on miljoonia
käyttäjiä. Laskusääntöjen määrittelyvirheet taas on mahdollista korjata
heti, kun ne huomataan.
• Ohjelmassa on usein monipuoliset liitännät ja tiedonsiirtoyhteydet.
Itse tehdyn ohjelman tulee olla testattu ja hyväksi havaittu ainakin yksissä
piirin mestaruuskilpailuissa.
Tulosten kuljetus
Tulosten kuljetus maastosta tulostoimistoon voidaan hoitaa:
• Poistuvan rastin mukana
• Lähettien avulla yhdessä erässä
• Lähettien avulla useammassa erässä
Kuljetustapa riippuu kisan luonteesta ja aikataulusta. Tärkeää on, että kuljetus suunnitellaan ja valmistellaan etukäteen. Tulosten valmistumista nopeuttaa ratkaisevasti lähettijärjestelmän käyttö. Sitä ei kuitenkaan tarvita
yösarjojen ensimmäisenä päivänä. Kärrynpyöräradalla, jossa suurin osa rasteista sulkeutuu samaan aikaan, täytyy tuloksia hakea rasteilta niiden ollessa vielä auki. Erittäin paljon huomiota tulee kiinnittää viimeisten tulosten
saamiseen tulostoimistoon.
Kun tuloksia kuljetetaan monessa erässä kunkin vartion suoritus omalla
paperillaan, pitää tiedot ennen kuljetusta kopioida rastille jäävään koontilistaan, mikäli vain mahdollista. Luonnollisestikaan kokonaisia arvostelulomakkeita ei kopioida, vaan ainoastaan yhteispisteet. Alkuperäiset tulokset
toimitetaan kuitenkin aina lopuksi tulostoimistoon. Kuljetusta varten voi
rasteille jakaa suljettavat pussit, joissa on rastin tunnus, kuljetuserän numero ja ohjeellinen lähtöaika. Kuljettajille tulee korostaa työn vastuullisuutta.
Tulosten välittämistä radiopuhelimella ei suositella. Mikäli tuloksia välitetään rasteilta sähköisesti, on käytettävä menetelmä testattava hyvin ja valmisteltava sille varamenetelmä.
Tulosten kuljetus kuuluu tulostoimiston vastuualueeseen. Käytännön
toteutuksen voi hoitaa myös viesti- tai kuljetuspäällikkö. Vastuualueet tulee
joka tapauksessa selkeästi sopia (rastipäällikkö, viestipäällikkö, tulostoimiston johtaja).

Aikataulun on tarkoitus kertoa:
• Milloin ovat kiireisimmät hetket
• Miten eri tyyppiset tehtävät jakautuvat toiminta-ajalle
• Milloin eri henkilöitä tarvitaan tulostoimistossa
• Pitääkö johonkin työhön ehkä pyytää lisää henkilökuntaa
• Haetaanko tuloksia rasteilta ennen niiden sulkeutumista
• Milloin tulokset viimeistään ovat valmiita
Eräs tapa laatia aikataulu on kirjata kunkin tehtävän tai sen yhden erän
tulostoimistoon saapumisaika ja laskennan kesto yhdellä ihmisellä. Kestoa
arvioitaessa tulee ottaa huomioon:
• Eri tehtävien pisteiden laskemisessa suoritettavat osatoiminnat
(tarkastus, osapisteiden yhteenlasku, koneeseen syöttäminen, jne.)
• Laskentatehtävien vaikeusaste
• Kilpailuvartioiden lukumäärä
Tehtävä

Saapuu

Kestää

3. tehtävä

12:15

30 min

4. tehtävä

12:30

45 min

5. tehtävä

12:30

30 min

6. tehtävä

13:00

45 min

Kun piirretään vastaavat viivat, nähdään milloin on kiireitä.
9. teht, B
5. teht

9. teht, A

4. teht

8. teht

3. teht
‘00
12

‘15

6. teht
‘30

‘45

‘00
13

7. teht
‘15

‘30

‘45

‘00
14

‘15

‘30

‘45

‘00
15

Tulostoimiston työskentelyaikataulu
Aikataulu laaditaan rastien toiminta-aikataulun perusteella heti sen valmistuttua. Aikataulu on syytä valmistaa sarjoittain. Sen valmistaa tulostoimiston johtaja yhdessä sarjavastaavien kanssa.
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Jos viivoja on useampi päällekkäin, tarvitaan joko vastaavasti työvoimaa, tai
osa laskennasta täytyy siirtää myöhemmäksi. Ylläolevassa esimerkissä voidaan hyvin siirtää 5. tehtävän laskenta alkamaan klo 13:30. Vastaavasti teh-
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tävää 9 on laitettu laskemaan kaksi henkilöä, jotta tulokset ovat valmiina
klo 15:00.
Tehtävän vaatiman laskenta-ajan arviointi on vaikeaa, eivätkä tuloksetkaan välttämättä saavu silloin kun pitäisi. Tällainen suunnitelma on käytännössä vain ohjeellinen. Harjoituslaskennalla sitä voidaan tarkentaa.

(maadoitettuja) muistaa varata mukaan. Koneet on hyvä etukäteen testata
paikan päällä, koska esimerkiksi sähkö saattaa vanhoissa rakennuksissa olla
“huonolaatuista”. Kannettavat tietokoneet kestävät sähkökatkoja, jos vain
niiden akku on kunnossa. Toisaalta kannettavan oma näppäimistö soveltuu
huonosti numeroiden syöttämiseen.

Ihmisten ja tietokoneiden tarve

Materiaalin hankinta
Tulostoimiston työskentelyssä tarvitaan alla lueteltuja tarvikkeita, joiden
määrät riippuvat tietysti kilpailujen suuruudesta.
• Tietokoneet, nauhalaskukoneet (varalla)
• Kopiokone
• Piirtoheittimet tai videotykit (mikäli niillä näytetään tuloksia)
• Yhteenvetotaulukko, tulostaulu
• Kansioita, nitoja, reijittäjä
• Ruudullista paperia, millimetripaperia
• Lyijykyniä, huopakyniä, viivaimia
• Nastoja, teippiä
• Laatikoita

Edessä olevaa työtä voidaan arvioida esimerkiksi seuraavasti: Kilpailussa on
160 vartiota ja 22 tehtävää/vartio. Mikäli kustakin tehtävästä tulee 2 syötettä/vartio, on syötettäviä lukuja yhteensä 7040. Tottunut käyttäjä voi syöttää lyhyitä lukuja nopeimmillaan noin 30 kpl minuutissa. Tällöin kaikkien
edellä mainittujen lukujen syöttäminen kestäisi neljä tuntia. Tämä on kuitenkin vain teoreettinen minimi, ja käytännön tilanteessa aika on moninkertainen.
Muidenkaan työvaiheiden osuutta ei saa unohtaa työmääriä arvioitaessa.
Partiotaitojen SM-kilpailuissa on usein ollut käytössä yksi tietokone ja
kaksi laskijaa per yösarja tai kaksi tietokonetta ja neljä laskijaa per päiväsarja.
Kokonaistyömäärän lisäksi toinen merkittävä seikka on se, että kuormitushuipuista selvitään riittävän nopeasti. Kaksipäiväisessä kilpailussa lauantaina saa tulla paljonkin tuloksia yhtaikaa, koska laskenta-aikaa on runsaasti. Jos sen sijaan sunnuntaina tulisi vastaava rysäys, tarvittaisiin jo paljon
enemmän kapasiteettia, jotta vastaavat pisteet olisi laskettu palkintojenjakoon mennessä.
Tehtävien järkevällä sijoittelulla rasteille, tulosten tehokkaalla kuljettamisella, ym. täytyy hoitaa, ettei tule sellaisia ruuhkia, jotka vaativat kohtuuttomia hetkellisiä resursseja tulostoimistossa. Pelkkiä ruuhkahetkiä varten varatut ihmiset ovat muuna aikana jouten ja saattavat helposti olla
häiriöksi.
Tilat ja varustus
Huonetilan kohdalla on kiinnitettävä huomiota seuraaviin tekijöihin: tilavuus, rauhallisuus, viestiyhteydet, kahvinkeittomahdollisuus, lepomahdollisuus ja asianmukainen kalustus.
Tulostoimiston on hyvä olla kisakeskuksessa niin, että sinne eivät asiaankuulumattomat pääse. Itse tulostoimistoa rauhoittaa vielä, jos tulosten esikäsittelyyn ja tehtävien arvosteluun varataan eri huone.
Sähkö
Koska tietokoneita käytettäessä ollaan riippuvaisia sähköstä, on sen saatavuus varmistettava. Sulakkeiden sijainti ja tehonkesto tulee selvittää. Mikäli sähköpistokkeita ei ole riittävästi oikeilla paikoilla, täytyy jatkojohtoja
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Lisäksi tulee muistaa kaikki tulostoimiston paperit.
Varajärjestelmä
Tietotekniikan käytössä on omat riskinsä. Sähköjärjestelmä voi pettää tai
koneet voivat hajota. Käytettävä ohjelma saattaa myös seota. Tällaisia tilanteita varten on hyvä olla jonkinasteinen valmius laskea tuloksia perinteisin
menetelmin kynällä ja paperilla (ja laskimella).
Varajärjestelmään siirtymistä helpottaa, kun tuloksista on säännöllisin
väliajoin otettu tulostus paperille. Tehtävän pisteet kannattaa tulostaa heti
tehtävän valmistuttua.
Käsinlaskentaa varten tulostoimistossa voi olla koontilistoja, joissa on
vartioiden nimet ja tyhjiä sarakkeita, valmiiksi laskettuja pistetaulukoita ja
käyriä sekä paristoilla toimivia laskimia. Henkilökunta on hyvä kouluttaa
myös näiden välineiden käyttöön.
Ongelmatilanteita
Tuloslaskennan kiire lisääntyy palkintojenjaon lähestyessä. Tarkistuspyyntöjen käsittely vie huomiota pois varsinaisesta laskennasta ja puuttuvat tulokset estävät pisteiden valmistumista. Tulostoimiston johtaja ei saa keskittyä tarkistuspyyntöjen käsittelyyn. Hän voi tehdä niistä päätöksiä, mutta
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varsinainen tietojen haku kannattaa antaa sarjavastaavalle tai jollekin laskijalle. Muuten tulostoimiston johtaja ei ehdi keskittyä varsinaisen laskennan
valvomiseen.
Erityistä huomiota tulee kiinnittää keskeyttäneisiin ja kilpailun ulkopuolisiin vartioihin. Usein puuttuvaksi luultu tulos onkin keskeyttäneen
vartion. Kun yksittäisen vartion tulos puuttuu, pitää myös varmistaa, onko
vartio edes tehnyt tehtävän. Mahdollistahan on, että vartio on esimerkiksi
ohittanut koko rastin. Ilmoitetun palkintojenjaon lähestyessä on tulostoimiston aktiivisesti penättävä puuttuvia tuloksia.
Tulostoimisto ei kisan aikana saa muodostua yleiseksi tietotoimistoksi.
Tiedot muun muassa keskeyttäneistä vartioista, rastien paikoista, rastimateriaalista pitää saada jostain muualta kuin tulostoimistosta. Toisaalta on
tärkeää, että tulostoimisto itse tietää nopeasti muun muassa keskeyttäneistä
tai kadonneista vartioista. Laskennassa tulee myös tietää, minkä tehtävän
jälkeen vartio on keskeyttänyt.
Yksi pahasti eksynyt vartio saattaa viivyttää laskentaa useilla tunneilla,
ellei tulosmateriaalia haeta välillä pois. Myös mahdolliselta yörastilta pitää
tuloksia saada ennen aamua. On tärkeää, että tulostoimistossa on jatkuvasti laskettavaa.
Yöllä laskijoiden on nukuttava. Väsynyt ihminen ei jaksa keskittyä tarkkaan laskentaan ja tekee liian helposti virheitä.
Kilpailun viimeisten tehtävien tulisi olla nopeasti arvosteltavissa ja laskettavissa, koska ne ovat kaikkein lähimpänä palkintojenjakoa. Jos lopussa
on tehtäviä, joissa vartioiden tulokset riippuvat toisten tuloksista, on tulostaululle syytä viedä jo sellainenkin tuloste, jossa näkyy useimpien vartioiden suoritus, mutta ei välttämättä kenenkään pisteitä. Näin mahdolliset
tarkistuspyynnöt kyseisestä tehtävästä saadaan aiemmin.
Tehtäviä, jotka kestävät koko kisan ajan (esim. käytös), pitää laskea jo
kisan edistyessä.
Tulostaulua on muistettava ylläpitää riittävän usein laskennan edistyessä. Näin vartiot voivat tehdä mahdolliset tarkistuspyynnöt välittömästi, eivätkä ne ruuhkaudu juuri palkintojenjaon alle. Varsinkin laskennan loppuvaiheessa tulostaulun ylläpito tahtoo usein jäädä muun toiminnan jalkoihin.
Lomakkeet
Lomakkeita on muun muassa:
• Vastauslomake (esim. s. 154)
• Kilpailukortti (esim. s. 138)
• Arvostelulomake (esim. s. 142, 147, 151)
• Rastipöytäkirja (esim. s. 138, 151)
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Vastauslomake ja kilpailukortti annetaan vartiolle ja se palauttaa ne
myöhemmin. Vastauslomakkeeseen vartio kirjoittaa esimerkiksi luontopolun vastauksia. Kilpailukorttia käytetään esimerkiksi suunnistuksen
rastileimoissa.
Arvostelulomaketta ja rastipöytäkirjaa täyttävät rastimiehet. Ensin mainitussa on yksi vartio, jälkimmäisessä on monen vartion nimet allekkain ja
sarakkeita eri asioille. Kun rastilla täytetään paljon tietoa vartiosta (esim.
ensiapu-tehtävä), käytetään arvostelulomaketta. Muun muassa tulo- ja lähtöaikoihin käytetään usein rastipöytäkirjaa. Vartioiden nimet on joko valmiiksi painettu tai niitä täytetään rastilla.
Lomakkeiden suunnittelussa ja käytössä on otettava huomioon:
• Silloin tällöin saattaa olla parempi käyttää vartiokohtaisia arvostelulomakkeita, vaikka vartiota kohti tulee vain yksi lukuarvo. Jos esimerkiksi
sarjassa on 40 vartiota ja 6 suorituspaikkaa, tulee suorituspaikkaa kohti
7 vartiota. Mikäli tulokset haetaan rastilta kahdessa erässä, jää yhteen
rastipöytäkirjaan enää kolmen vartion suoritus. Kun laitetaan samantien kukin vartio omalle tehtäväkortilleen, on näiden järjestäminen ja
käsittely tulostoimistossa paljon helpompaa. Tällaisten tulosten
kuljetuksessa tulee noudattaa varotoimenpiteitä (katso Tulosten
kuljetus).
• Arvostelulomakkeessa on oltava ruudut “arvosteli” ja “tarkasti”, joihin
arvostelija ja tarkastaja laittavat puumerkkinsä. Vastauslomakkeessa
riittää ruutu vain tarkastajalle.
• Arvostelu- ja vastauslomakkeissa tulee välttää käsinkirjoittamista, koska
siihen liittyy aina väärin tulkitsemisen riski. Näin on varsinkin, jos
merkinnät tehdään sateessa tai pakkasella. Paras vaihtoehto lienee
ruutujen rastiminen. Niihin voi pistää reikiä, vaikka kynä lakkaisi
kokonaan toimimasta.
• Ruudut kannattaa ryhmitellä siten, että kullekin riville tulee aina laittaa
yksi rasti. Näin nähdään helposti, että mitään ei ole jäänyt täyttämättä.
• Eri tehtävien rastipöytäkirjat näyttävät yleensä hyvin samanlaisilta.
Jotta ei vahingossa syötettäisi tuloksia vääristä papereista, voidaan
niihin laittaa erilaisia kuvia, jotka selvästi erottavat ne toisistaan.
• Mikäli lomake on useampisivuinen, kannattaa pisteiden summaruutu
laittaa alkuun eikä loppuun. Näin sen näkee heti vartion nimen
jäljessä.
• Eri sarjojen lomakkeet kannattaa monistaa erivärisille papereille.
Muut laskennan valmistelut
Suoritettiin tuloslaskenta millä menetelmällä tahansa, tulee laskennan valmistelu suorittaa riittävän aikaisin sekä huolellisesti.
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Kisan määrittely tuloslaskentaohjelmaan (esim. TuPa-ohjelman alustus)
• Vartioiden nimet, lippukunnat ja piirit
• Vartioiden numeroiden arvonta (jos tulostoimisto tekee)
• Tehtävien laskennan määrittely käytössä olevan ohjelman mukaisesti.
Etukäteen on mietittävä, mitä kustakin tehtävästä ohjelmaan syötetään.
Tietokone ei tee päässälaskuvirheitä, joten jos sisäänsyöttökapasiteetti
ei ole ongelma, kannattaa esimerkiksi aikatehtävistä syöttää lähtö- ja
tuloajat. Tällöin tarkastuskin on vaivattomampaa.
• Edellämainittu määrittelyjen testaus. Syötetään koesuoritukset kaikista
tehtävistä sekä kokeillaan mahdollisia virhesyötteitä (esimerkiksi
lähtöaika myöhäisempi kuin tuloaika). Testaus on hyvä suorittaa
koekisan tuloksilla.

Tehtävien tärkeysjärjestys
Tulostoimiston päällikön pitää ehkä muistuttaa tuomarineuvostoa päättämään tehtävien tärkeysjärjestys. Järjestys pitää myös määritellä ohjelmaan.

Kaavat, käyrät ja taulukot
Tekniikat on esitetty luvussa 7.3. kohdassa Suoritusten muuntaminen
pisteiksi sivulla 94.
Tehtäviin, joissa on kiinteä arvostelu (esim. tavoiteajat), voidaan tehdä
arvostelutaulukot, joista vartion suorituksen mukaiset pisteet voidaan lukea
0,1 p tarkkuudella. Nämä taulukot toimivat varajärjestelmänä, jos tietotekniikka pettää.
Taulukoiden ja tietokonealustuksen tarkastus suoritetaan haluttaessa
piirtämällä käyrät.
Osasta tehtävistä kaavat ja käyrät voidaan tehdä vasta kun vartioiden
suoritukset on saatu. Nämä kaavat ja käyrät voidaan esivalmistella varsin
pitkälle (esim. koordinaattiakselit valmiina).

Tulostoimiston työskentelyn helpottamiseksi on syytä järjestää kaikki tarvittava materiaali ennen laskennan alkua hyvään järjestykseen ja pitää järjestys kunnossa koko laskennan ajan. Eräs hyväksi todettu tapa on seuraava:
Jokaista sarjaa varten varataan oma A4-kokoinen luentokansio ja tehtävien
numeroilla sekä nimillä merkityt välilehdet. Sarjan kansioon kerätään tehtävittäin mallikappaleet kaikista tehtäviin kuuluvista papereista:
• Tehtäväkäsky
• Malli- tai periaatepiirros
• Vastauslomake
• Kysymykset
• Kilpailukortti
• Rastipöytäkirja
• Muut liitteet
• Oikeat vastaukset
• Arvostelulomake
• Sabluuna
• Mahdollinen muuntotaulukko
• Pisteiden laskuohje

Arvostelusabluunat
Muiden kuin sanallisten vastauslomakkeiden arvosteluun kannattaa etukäteen valmistaa arvostelusabluunat. Näitä ovat esimerkiksi:
• Monivalintatehtäväsabluunat
• Paikoitustehtäväsabluunat
• Kätevyystehtäväsabluunat (oikeat mitat)
Pahvista sabluunaa parempi on kahdesta sivusta auki oleva A4-muovitasku.
Sen etu on ennen kaikkea läpinäkyvyys.
Muovitasku ei sovellu tehtäviin, joissa vartio esimerkiksi merkitsee neulalla tarkkoja pisteitä vastauslomakkeeseensa. Riittävän tarkka sabluunan
kohdistus vastauslomakkeeseen saadaan vain, jos käytetään suoraa muovikalvoa, jossa on kohdistusviivat.
Sabluunat nopeuttavat tehtävien arvostelua ja useimmiten parantavat
arvostelun tarkkuutta.
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Tulostaulun ja yhteenvetotaulukon valmistus
Katso luku 7.3. kohta Tulosten esitys ja tiedottaminen sivulla 98.
Piirien välinen kilpailu
Jos tämä lasketaan käsin, tulee ennen kilpailua valmistaa taulukot, joihin
poimitaan piirien vartioiden sijoitukset.
Tulostoimiston paperit

Arvostelun ja laskennan kuluessa kansiosta otetaan tarvittava aineisto
(esim. oikeat vastaukset tai sabluunat) ja palautetaan takaisin heti, kun niitä ei enää tarvita.
Lisäksi tulostoimistossa tulee olla ainakin seuraavat:
• Osanottajaluettelot
• Seurantalista keskeyttäneistä ja ulkopuolisista
• Tehtävä- ja maksimipisteluettelo (voimassaoleva)
• Tehtävien sijoittelu rasteille (kartat)
• Omat aikataulut, rastien toiminta-aikataulu
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•
•
•
•
•
•
•

Omat suunnitelmat
Laskennan etenemisen seurantataulukko
Tarkistus/korjauslista
Luettelo rastipäälliköistä ja heidän puhelinnumeroistaan
Luettelo arvostelijoista ja heidän puhelinnumeroistaan
Ennakko-ohje
Käsiohjelma

7 . 3 T u l o s l a s k e n n a n t y ö va i h e e t
Rastit
Sisäänotto
• Kirjaus

Järjestäminen

Esilaskenta
• Arvostelu
• Yhteenveto

Arkistointi

• Ohjeet
• Oikeat vastaukset
• Seuranta

Tarkastelu
• Esilaskenta

Taskastus
• Syötteet

Välivarasto
• Odotetaan loppuja

Syöttö
• Koneeseen
Tulostaulu

Yleistä
Luvussa 7.2 käsiteltyjen varsinaisten suunnitelmien lisäksi on myös itse toiminnan työvaiheet etukäteen mietittävä.
Paperien kulku
Laskennan aikana pitää huolehtia siitä, että eri laskentavaiheissa olevat paperit erottuvat toisistaan. Tulostoimistossa on oltava näille eri laatikot tai
mieluummin pöydät sarjakohtaisesti esimerkiksi “uudet”, “arvostellut”,
“tarkastetut=koneelle syötettävät”, “syötetyt”, “arkistoitavat” (vrt. työvaihelomake).
Toiminnan aikana on helppo pysyä selvillä, missä vaiheessa laskenta on,
jos kustakin sarjasta pidetään seinällä isoa seurantataulukkoa. Riveinä ovat
tehtävät ja sarakkeina esimerkiksi alla olevat asiat. Ruutuihin merkitään
kellonaikoja tai tekijöiden puumerkkejä sitä mukaa, kun kukin työvaihe on
tehty.
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Työvaihelomake, Harmaa sarja
Tehtävä

Saapuneet Arvosteltu Tarkastettu Syötetty

Syötteet Viety
tark.
tulostaululle

1 Saha
2 Suunn.
3 Luonto

Tulosmateriaalin vastaanotto
Rastipäällikkö tai lähetti luovuttaa tulosmateriaalin ennakkosuunnitelman
mukaisesti joko arvosteltuna tai arvostelemattomana tulostoimiston johtajalle tai materiaalin vastaanottajalle. Saapuvasta materiaalista on hyvä pitää
kirjaa rastikohtaisesti tai jopa vartiokohtaisesti sarjoittain. Vartiokohtainen
kirjanpito saattaa olla paikallaan, mikäli tuloksia tuodaan monessa erässä.
Rastilta on palautettava kaikki tulosmateriaali. Myös rastipöytäkirjat  tai
vastaavat paperit, joihin on tehty kirjauksia, pitää palauttaa, vaikka niissä ei
suoranaisesti olisikaan mitään tuloksiin vaikuttavaa. Vastaanottajan tulee
tuntea tehtävät, jotta hän voi varmistaa saavansa kaiken tarvittavan materiaalin rastilta, että kaikki tarvittavat kohdat papereista on täytetty, ja että
tehdyistä merkinnöistä saa selvää.
Luovutuksen jälkeen tulostoimiston johtaja on vastuussa tuloksista.
Mahdollisten epäselvyyksien ratkaisemiseksi on rastipäällikön oltava tulostoimiston tavoitettavissa palkintojenjakoon asti. Hänen on joko jäätävä
kisapaikalle tai annettava puhelinnumero, josta hänet tavoittaa.
Järjestäminen, säilytys ja arkistointi
Tulosten vastaanottaja tai laskijat järjestävät saapuneen materiaalin sarjoittain, tehtävittäin ja vartion numeroittain sekä siirtävät ne laskentaan.
Kun materiaali on käsitelty ja tiedot syötetty koneelle tai siirretty yhteenvetotaulukkoon, siirretään paperit välivarastoon tai suoraan lopulliseen
arkistoon. Välivarastointi kannattaa ainakin silloin, kun tuloksia tulee samasta tehtävästä monessa erässä. Välivaraston tai varaston voi toteuttaa esimerkiksi:
• Tehtäväkohtaisilla laatikoilla
• Taivutettavilla sitojilla (muovipäällysteistä rautalankaa), jotka pitävät
arvostelu- tai vastauslomakenipun yhdessä
• Kirjekuorilla
• Mapeilla
Kunkin tehtävän materiaalin päälle voidaan liittää tuloste, jossa on sen tehtävän syötteet ja pisteet. Myös rastipöytäkirjat ja muu kirjausmateriaali arkistoidaan.
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Suositeltavaa on, että arkistojen hoito annetaan yhden henkilön huoleksi. Suuressa kilpailussa hänellä ei tarvitse olla muita tehtäviä.
Tulostoimisto on jatkuvasti pidettävä siistinä niin, että paperit ovat oikeassa paikassa eikä ylimääräisiä papereita loju missään.

Mikäli esimerkiksi nopein aika antaa maksimipisteet (5 p) ja 1,5 x keskimmäinen aika nolla pistettä, saadaan seuraava yhtälö (jos paras aika on 9,5
minuuttia ja keskimmäinen aika 12 minuuttia):
Vartion pisteet = 5p •

Lomakkeiden arvostelu ja yhteenveto
Arvostelu- ja vastauslomakkeiden pisteet kannattaa yleensä laskea päässä
yhteen. Kaikki aikalaskut ja muunnokset tulee kuitenkin jättää koneen tehtäväksi. Joidenkin tehtävien arvosteluun kannattaa käyttää sabluunaa, katso luvussa 7.2. kohta Muut laskennan valmistelut sivulla 89.
Yllämainittujen työvaiheiden tuloksena saadaan yksi tai useampia koneeseen syötettäviä lukuja per vartio.
Suoritusten muuntaminen pisteiksi
Tuloslaskentaohjelma
Tuloslaskentaohjelmaa käytettäessä kuhunkin tehtävään on ennen kisaa
määritelty, miten kyseessä olevan tehtävän pisteet lasketaan. Määrittelyn
tekotapa vaihtelee eri ohjelmissa.
Kisan aikana vain syötetään vartioiden suorituksia. Syötettävät asiat voisivat olla:
• Suunnistus: Vartion yhteinen lähtöaika sekä kunkin osuuden tuloaika
ja puuttuvien rastien määrä
• Lähdön kätevyys: Vartion lopetusaika ja arvostelulomakkeen yhteenlasketut pisteet
• Arviointi: Vartion arvio (tai useampia)
• Ensiapu: Vartion arvostelulomakkeen yhteenlasketut pisteet
• Luonto: Vartion vastauslomakkeen yhteenlasketut pisteet
Matemaattinen kaava
Muodostetaan matemaattinen kaava, johon vartioiden suorituksia sijoittamalla saadaan vastaavat pisteet.
Yleinen muoto on suoran yhtälö, eli:
Vartion pisteet = Pm •

Sv-S0
Sm - S0

Missä:
Pm = Maksimipisteet
Sm = Suoritus, jolla saa maksimipisteet (maksimisuoritus)
S0 = Suoritus, jolla saa nolla pistettä (nollasuoritus)
Sv = Vartion suoritus
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Sv-18 min
9,5 min-18 min

Jos tällöin vartion aika on 13 minuuttia, se saa 2,9 pistettä.
Taulukko
Ennen kilpailua tehdään taulukko, jossa on kyseisen tehtävän kaikki mahdolliset suoritukset ja niitä vastaavat pisteet. Edellytyksenä on, että mahdollisia suorituksia on järkevän pieni määrä. Lisäksi pisteet eivät saa riippua
parhaista tai keskimmäisistä suorituksista.
Tietokoneella voidaan helposti tulostaa tällaisia taulukoita, jolloin niitä
voidaan käyttää varajärjestelmänä.
							
Lipputangon korkeuden arviointi (osa taulukosta)
Arvio (cm) Pisteet
Arvio (cm) Pisteet
Arvio (cm) Pisteet
918,0 2,6
956,7 3,1
995,3 3,6
925,8 2,7
964,4 3,2
1003,0 3,7
933,5 2,8
972,1 3,3
1010,7 3,8
941,2 2,9
979,8 3,4
1018,5 3,9
948,9 3
987,6 3,5
1026,2 4

Graafinen kuvaaja
Pisteet
5p

2,9 p

0p

Aika/min
9,5 min

13 min

18 min
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Millimetripaperille piirretään suoritusakseli ja pisteakseli. Lisäksi piirretään
kuvaaja, joka määrää, mitkä pisteet kukin suoritus antaa. Kuvaaja on joko
yksi suora tai arviointitehtävissä kaksi suoraa, jotka ovat symmetrisesti oikean vastauksen molemmin puolin. Muut asiat tehdään ennen kisaa, mutta
kuvaajan voi piirtää vasta vartioiden käytyä rastilla, mikäli parhaat ja/tai
keskimmäiset suoritukset vaikuttavat kuvaajaan.
Suora piirretään kahden pisteen kautta: 1. suoritus joka antaa nolla ja 2.
suoritus joka antaa maksimipisteet. Vartioiden suorituksia vastaavat pisteet
voidaan lukea tämän suoran avulla. Lukeminen on sitä tarkempaa mitä lähempänä suoran kaltevuus on 45 astetta.
Kuvassa olevassa esimerkissä on käytetty samoja lukuarvoja kuin edellisessä kohdassa Matemaattinen kaava.
Tarkastukset
Kaikki osavaiheet on suoritettava heti tuoreeltaan kahteen kertaan, eri henkilöiden toimesta. Samalla saadaan tarkastuslaskenta suoritetuksi välittömästi laskennan kuluessa.
Koneeseen syötetyt luvut on verrattava esimerkiksi ottamalla niistä tuloste paperille ja vertaamalla sitä alkuperäisiin lomakkeisiin tai rastipöytäkirjoihin.
Ihminen on sokea itse tekemilleen virheille, omaa työtään ei siis saa tarkastaa itse. Suositeltavaa on, että tarkastaja merkitsee puumerkkinsä tarkastamiensa arvostelu-, vastauslomakkeiden tai rastipöytäkirjojen kyseiseen
ruutuun. Siten pysytään selvillä siitä, mitä on tarkastettu ja, että sama henkilö ei tule vahingossa tehneeksi samaa työtä kahteen kertaan.
Arvostelulomakkeisiin tai vastaaviin merkitään selvästi tehdyt korjaukset
(erivärisellä kynällä), korjauksen tekijän puumerkki sekä aika. Hyvä olisi
myös merkitä korjauksen syy, jos se on muu kuin laskentavirhe.
Kaikki löydetyt virheet merkitään erikseen tarkistus/korjauslistaan, jotta
ne tulee myös joka paikkaan korjattua.
Löydetyt virheet, Harmaa
Tehtävä
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Vartio

Korjattu
koneeseen

Korjattu taululle

Piirien välinen kilpailu
Seuraavaksi on esimerkki piirien välisen kilpailun (katso sääntöjen 5 §
Piirien välinen kilpailu partiotaitojen SM-kilpailuissa) laskemisesta kevätSM-kilpailuissa:
Sija
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Vihreä
Piiri

PäPa
J-SP
E-KP
PP
L-SP
L-SP
E-KP
Lappi
PP
Uusimaa
PäPa
Kymi
J-SP
PäPa

Pist.

15 p
14 p
13 p
12 p
11 p
10 p
9p
8p
7p
6p
5p
4p
3p
(2 p)

Sija
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Oranssi
Piiri

J-SP
PäPa
J-SP
L-SP
PP
PP
Kymi
FiSSc
Uusimaa
PäPa
L-SP
E-KP
PP
Lappi

Pist.

15 p
14 p
13 p
12 p
11 p
10 p
9p
8p
7p
6p
5p
4p
3p
2p

•	Järvi-Suomi 45 p (15+14+13+3)
• Pääkaupunkiseutu 40 p (15+14+6+5), enemmän ykkössijoja kuin Pohjanmaalla
• Pohjanmaa 40 p (12+11+10+7)
•	Lounais-Suomi 38 p (12+11+10+5)
• jne.

15

Uusimaa

1p

15

J-SP

(1 p)

Tarkistuspyyntöjen ja vastalauseiden käsittely
Tarkistuspyyntöjä ja vastalauseita varten kannattaa tehdä valmis lomake,
jonka täyttämällä vartio vastaa kaikkiin asiaan liittyviin kysymyksiin. Tämä
helpottaa niiden jatkokäsittelyä.
Vastalauseet käsittelee tuomarineuvosto ja tulostoimiston tehtävä on
vain antaa heidän käyttöönsä kaikki tarvittava tieto. Sen sijaan tarkistuspyynnöt tulostoimisto voi käsitellä itse, joskin kilpailijoiden edustaja on
usein tässä mukana.
Kumpikaan ei saa keskeyttää laskentaa. Tarkistuspyynnöt ja vastalauseet
ja niiden aiheuttamat toimenpiteet tulee tulostoimistossa kirjata sarjakohtaiseen listaan.
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Tulosten esitys ja tiedottaminen
Yhteenvetotaulukko
Jos halutaan varautua tietotekniikan pettämiseen, voidaan pitää käsin yllä
yhteenvetotaulukkoa. Se on taulukko, jolle vartioiden saamat tehtäväpisteet kirjataan lopullisen yhteispistemäärän laskemiseksi.
Mikäli yhteenvetotaulukolta siirretään pisteitä tulostaululle, on nämä
syytä tehdä samanmuotoisiksi kirjausvirheiden välttämiseksi.
Tulostaulu
Tulostaululla on esitettävä vähintään (esimerkki s. 168):
• Kilpailuvartion nimi ja numero
• Tehtävän nimi ja numero (yllätystehtävästä selventävä nimi)
• Tehtävän maksimipistemäärä
• Vartion pistemäärä kustakin tehtävästä kymmenesosapisteen
tarkkuudella
Tulostaulu on laadittava tarpeeksi suureen kokoon. Yksittäiset pisteruudut
on syytä tehdä vähintään 5 x 5 cm2 suuruisiksi. Taulu on valmistettava
ennakolta.
Tauluun kirjaamisen sijasta tehtävän pisteet voidaan kuljettaa tulostoimistossa kirjoitettuna valmiina liuskana tulostaulun jatkeeksi.
Usein tulostauluna käytetään tulospalveluohjelman tulostamia liuskoja.
Niiden etuja ovat suurennettavuus, nopeus sekä se, että vartioiden paremmuusjärjestys ja yhteispisteet ovat automaattisesti aina valmiina. Niitä kuitenkin mahtuu katsomaan vain, jos on useita kopioita riittävän etäällä toisistaan.
Eräs keino tulosten esittämiseen on videotykin käyttö. Menetelmä vaatii
erityisen, kyseessä olevaan toimintaan soveltuvan tilan ja melko hyvän laitteen. Sillä on kuitenkin ison taulun ominaisuudet lisättyinä paremmuusjärjestyksellä ja yhteispisteillä.
Tulostaulun tulee sijaita paikalla, jossa kilpailijat oleskelevat ja sille tulee
nimetä henkilö, joka pitää sitä ajan tasalla.
Kun sarjan tulokset ovat valmiit, valvoja merkitsee tulostauluun hyväksymisensä ja kellonajan.

Mahdollisuuksien mukaan julkaistaan myös piste-erittelyt, eli kunkin
vartion koneeseen syötetyt suoritukset, väliajat, osapisteet ja muut vastaavat
sekä parhaita ja keskimmäisiä suorituksia. Nämä kiinnostavat vartioita ja
vähentävät sitä paitsi tarkistuspyyntöjen määrää.

Yhteispisteet

(Useita muutaman metrin välein)

1. Jääpursi

2. Punaiset marjat

Yhteispisteet

3. Käyräkarttas.

Tehtäväkäsky

Pisteerittely

Tehtäväkäsky

Pisteerittely

Tehtäväkäsky

Pisteerittely

Arvostelulomake

Periaatepiirros

Vastauslomake

Mallivastaus

Käyräkartta
ja rastit

Tavallinen
kartta
ja rastit

...

0,5 m
10 m

Tulosluettelo
Kun tulokset lasketaan huolellisesti ja työ tarkastetaan heti, päästään siihen,
että tarkastettu tulosluettelo on käytettävissä palkintojenjaossa. Luettelo
voidaan jakaa kilpailijoille jo silloin.
Tulosluettelo on joka tapauksessa toimitettava vartioille ja muille säännöissä
mainituille tahoille. Lisäksi se on syytä toimittaa kisapäivänä lehtiin.

Tehtäväkohtaiset tulokset
Tulostaulun yhteydessä julkaistaan mahdollisimman paljon suoritusten arvosteluun liittyvää materiaalia, kuten tehtäväkäskyt, oikeat vastaukset, arvostelulomakkeet (katso kuva). Tämä lisää kisojen koulutuksellista antia.
Seinätilaa tarvitaan paljon. Jos yksi tehtävä vie puoli metriä, vievät sarjan
kaikki tehtävät yhteensä yli kymmenen metriä.
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8.

Ta lo u s

8 . 1 Ta l o u d e l l i n e n va s t u u
Partiotaitojen SM-kilpailuiden järjestämisvastuu on järjestämisvuorossa
olevalla piirillä. Vastuu kilpailujen taloudesta voi olla järjestävällä piirillä tai
niillä lippukunnilla, joille piiri on antanut vastuun kilpailujen toteutuksesta. Muissa kuin SM-kilpailuissa taloudellinen vastuu voi olla piirillä, lippukuntaryhmällä tai järjestävällä lippukunnalla.
Taloudellinen vastuu tarkoittaa, että kilpailuista tuleva voitto tai tappio
jää järjestäjän kannettavaksi, eikä sitä voi siirtää muille.
Kilpailujen järjestäminen käsitellään järjestävän piirin tai lippukunnan
vuosikokouksessa toimintasuunnitelman ja talousarvion käsittelyn yhteydessä. Koska kilpailujen suunnittelu on aloitettava jo kilpailuvuotta edeltävänä vuotena tai aikaisemmin, tämän on myös oltava mukana ko vuoden
toimintasuunnitelmassa ja talousarviossa.
Kilpailujen järjestäminen ja vastuun kantaminen on aina syytä käsitellä
järjestävien yhdistysten hallituksissa (esim. piirihallitus tai lippukunnan
johtajaneuvosto) ja kirjata pöytäkirjaan, jottei vastuun kanto jää yksittäisten ihmisten harteille. Tämä on syytä tehdä ennen kilpailujen järjestämisen
aloittamista.
Mikäli SM-kilpailujen talousvastuu on annettu järjestäville lippukunnille,
etukäteen on syytä sopia missä suhteessa mahdollinen voitto tai tappio jaetaan. Esimerkiksi jostain lippukunnasta voi olla vain muutamia rastimiehiä.
Kilpailujen onnistumiseen järjestäjien kannalta vaikuttaa suuresti taloudellinen lopputulos. Tappiollinen tulos saattaa ajaa järjestäjät todellisiin
vaikeuksiin.
8 . 2 Ta l o u s o r g a n i s a at i o
Kilpailun johtaja on vastuussa kilpailun taloudesta. Apunaan hänellä on
talousasioiden käytännön hoitamista varten talouspäällikkö. Kilpailun johtaja voi myös antaa esimerkiksi sarjojen johtajille vastuun sarjojen taloudesta, mutta kokonaisvastuu säilyy aina kilpailun johtajalla. Kilpailun johtaja
hyväksyy kaikki kilpailuihin liittyvät hankinnat.
Kilpailun talouspäällikön tehtävänä on olla kilpailun johdon apuna talousasioissa ja huolehtia talousarvion tekemisestä kilpailuorganisaatiolta
saamiensa tietojen perusteella. Talousarvion toteutumisen seuranta, kirjanpito ja tilinpäätöksen tekeminen kuuluvat myös talouspäällikölle. Lisäksi
kilpailun talouspäällikkö lähettää talousarvion ja tilinpäätöksen SP:n kil-
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pailuryhmälle ja pitää yhteyttä järjestävän yhdistyksen talouspäällikköön.
Talouspäälliköltä vaaditaan kirjanpitotaitoa ja taitoa tehdä tilinpäätös.
Mikäli kilpailu ei ole järjestävän yhdistyksen kirjanpidossa, tilien tarkastamista varten valitaan kaksi tilintarkastajaa kilpailuorganisaation ulkopuolelta, ja heille varamies.
8 . 3 Os a n ot to m a k s u
Kilpailun osanottomaksun suuruuden päättää järjestelyluvan myöntäjä.
Partiotaitojen SM-kilpailujen osalta tämä tarkoittaa SP:n kilpailuryhmää ja
piirin kilpailujen osalta piirihallitusta.
Osanottomaksun määräämiseksi talousarvio on muistettava toimittaa
järjestelyluvan myöntäjälle ajoissa.
Partiotaitojen SM-kilpailujen talousarvio tulee toimittaa SP:n kilpailuryhmälle viimeistään 9 kuukautta ennen kilpailua. Jos piiri ei toimita talousarviota ja ehdotustaan osanottomaksuksi määräaikaan mennessä, SP:n
kilpailuryhmä voi vahvistaa osanottomaksuksi edellisen vastaavan partiotaitojen SM-kilpailun (talvi, kevät tai syksy) osanottomaksun.
Osanottomaksujen suuruutta mietittäessä on huomioitava, mitä kilpailuvartiot saavat vastineeksi rahoilleen.
8 . 4 Ta l o u s a rv i o
Talousarvio on kilpailun johdon työväline, lisäksi sen pohjalta määräytyy
kilpailun osanottomaksu. Talousarvion tekeminen helpottuu, kun se jaetaan mahdollisimman pieniin osiin. Tämä tarkoittaa, että talousvastuu
kannattaa ulottaa organisaatiossa mahdollisimman alas. Jos jokainen sarja
tai muu osa-alue pysyy talousarviossaan, niin koko kilpailu pysyy talousarviossaan. Talousarvion laadinnassa käytetään hyväksi valvojan asiantuntemusta. Talousarvion tekemisessä kannattaa hyödyntää myös edellisten kilpailujen tilinpäätöksiä.
Partiotaitojen SM-kilpailujen talousarviopohja ja edellisten kilpailujen
tilinpäätöksiä on saatavilla SP:n kilpailuryhmältä.
Kilpailujen talousarvio on tehtävä samalla jaolla (tileillä) kuin seuranta
tullaan tekemään, jolloin kustannusten kertymistä voidaan seurata ja tehdä
ajoissa tarvittavat korjaavat toimenpiteet. Esimerkki on sivulla 167.
Talousarviossa, niin kuin tilinpidossa yleensäkin, käsitellään vain euroja,
ei esimerkiksi mahdollisia tavaralahjoituksia.
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8 . 5 K i r j a n p i to
Kilpailun kirjanpidossa noudatetaan normaalia kahdenkertaista kirjanpitoa. Kirjanpidon tileinä kannattaa käyttää samoja tilejä kuin sivun 167 esimerkissä, jotta saatuja kokemuksia olisi helpompaa hyödyntää
jatkossa.
Tulopuolen tilejä ovat muun muassa seuraavat:
• Osanottomaksut
• Ruokaliput
• Huoltajapassit
• Kanttiini
• Mainokset
• Avustukset
• Muut tuotot
Menopuolen tilejä ovat muun muassa seuraavat:
• Kilpailumaksuun sisältyvä ateria
• Tehtävämateriaalit
• Yleistarvikkeet
• Palkinnot
• Järjestäjien matkakulut
• Kilpailupapereiden kopiointikulut
• Postitukset kilpailijoille
• Maaston vuokrat/luvat
• Palkat/palkkiot
• Kilpailijoiden kuljetukset
• Kartat ja muut suunnistustarvikkeet
• Käsiohjelma
• Kanttiini
• Ensiapu
• Viestitoiminta
• Muut menot
Kilpailun taloudellista lopputulosta voidaan ennakoida ja siihen voidaan
vaikuttaa aktiivisella tilinpidolla ja budjettiseurannalla.
8 . 6 Va r a i n h a n k i n ta
Onnistunut omatoiminen varainhankinta antaa järjestävälle yhdistykselle
enemmän taloudellista liikkumavaraa. Vastuu varainhankinnasta on selkeästi määriteltävä.
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Kanttiinin avulla on helppo parantaa kilpailun taloutta, mutta hintataso
kanttiinissa ei saa ylittää yleistä hintatasoa. Kanttiinin myyntiartikkeleita
ovat esimerkiksi makeiset ja virvokkeet. Kanttiiniin hankittavien tavaroiden palauttaminen on syytä sopia etukäteen, esimerkiksi siten, että täydet
laatikot voidaan palauttaa. Kanttiinin henkilökunnalle on painotettava, ettei uusia laatikoita saa avata ennen kuin laatikko on lopussa.
Huoltajille myydään huoltajapassi, joka oikeuttaa tarpeellisiin aterioihin, mahdolliseen yöpymiseen ja vierailuun kilpailumaastossa. Huoltajapassi ei saa tuottaa voittoa, joten se ei ole varsinaista varainhankintaa. Se
auttaa kuitenkin jakamaan esimerkiksi rastivierailuissa käytettävän linjaauton kustannuksia.
Käsiohjelmaan tai kilpailulehteen kannattaa hankkia mainoksia. Toiset
yritykset maksavat mainoksensa tavaroina, joita on mahdollisuus käyttää
esimerkiksi kilpailun palkintoina. Mainosten hankinnassa on oltava nimetty vastuuhenkilö. SP:llä on yritysyhteistyöohje, joka sitoo partiotapahtumien järjestäjiä. Siihen on syytä tutustua.
Kilpailuja varten on mahdollista saada erilaisia avustuksia (esim. rahaa,
tavaraa, tiloja tai henkilöresursseja).
8 . 7 T i l i n pää t ös
Kilpailun erillinen tilinpäätös tehdään kirjanpitolain edellyttämällä tavalla
käyttäen samaa jaottelua kuin talousarviossa ja kirjanpidossa. Tilintarkastajat tarkastavat tilit ja antavat lausuntonsa, jonka jälkeen päätetään tili- ja
vastuuvapauden myöntämisestä kilpailun johdolle.
Kilpailun tilinpäätöksen tulot ja menot siirretään järjestäjän (esim. piirin) tilinpitoon.
SM-kilpailujen tilinpäätös toimitetaan SP:n kilpailuryhmälle kuuden
kuukauden kuluessa kilpailusta, jotta uudet kisajärjestäjät voisivat oppia
vanhoista kilpailuista.
8 . 8 Ta pp i ota k u u
Mikäli kilpailun tilinpäätös on huomattavasti tappiollinen, järjestävä piiri
voi saada siihen korvausta SP:n tappiotakuusta. Takuu ei kata koko tappiota, vaan sen tarkoituksena on turvata ettei tappio vaaranna piirin taloutta.
Tappiotakuun edellytyksenä on, että talousarvio on toimitettu SP:n kilpailuryhmälle viimeistään 9 kuukautta ennen kilpailua ja tilinpäätös sekä
anomus tappiotakuusta ja selvitys tappioiden syistä toimitetaan viimeistään
6 kuukautta kilpailun jälkeen. Lisäksi edellytetään, että kilpailun järjestäjät
ovat toimineet huolellisesti.
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Tappiotakuu korvaa järjestävän piirin omavastuun ylittävän osuuden.
Omavastuu on 30 % tappiosta + 0,50 € x piirin jäsenmäärä.
Esimerkki 1: tappio 5 000 €, piirissä 1 900 jäsentä. 30 % osuus on
1 500 € ja jäsenmäärän perusteella laskettava osuus 0,50 x 1900 = 950 €, eli
omavastuu yhteensä 2 450 € ja tappiotakuun edellytysten täyttyessä korvaus 2 650 €.
Esimerkki 2: tappio 5 000 €, piirissä 9 000 jäsentä. 30 % osuus on
1 500 € ja jäsenmäärän perusteella laskettava osuus 0,50 x 9 000 = 4 500 €,
eli omavastuu yhteensä 6 000, eli tappiotakuusta ei tule korvausta.

9.

T u k i to i m i n n ot

9 . 1 K i l pa i l u j e n v i e s t i to i m i n ta
Viestitoiminta on tärkeä apuväline kilpailun johdolle, rastitoiminnalle,
huollolle ja ensiavulle. Viestitoiminta voidaan hoitaa läheteillä (esim. tulokset) tai yleisemmin viestikalustolla. Viestitoiminnan katkeaminen ei saa
vaikuttaa kilpailun kulkuun. Viestiliikenne on testattava ennen kisaa oikeassa ympäristössä.
Viestiyhteyksiä käytetään pääosin seuraaviin tarkoituksiin:
• Hätätapaukset (nopea ensiavun saanti)
• Ensimmäisen ja viimeisen vartion eteneminen
• Ongelmatilanteet
• Eksymiset ja etsintätilanteet
• Rastien valmiuden tarkastus
• Keskeyttäneistä ilmoittaminen
• Erilaiset kilpailutehtävät
Viestiliikennettä rasteilla hoitaa nimetty ja koulutettu rastihenkilö. Viestikeskuksessa tulee olla henkilö, joka keskittyy viestiliikenteen hoitoon ja
vastaa viestien kulkeutumisesta oikeille henkilöille. Viestikeskuksessa pidetään viestipöytäkirjaa. Kilpailukeskuksessa tulee olla järjestäjän käytössä
puhelin ja sen numero on kerrottava kilpailijoille mahdollisten hätätapausten tai keskeyttämisten varalta. Organisaation tärkeimmillä henkilöillä on
hyvä olla aina oma puhelin.
Viestikalustoksi on tarjolla monia vaihtoehtoja, esimerkiksi
• VHF- ja LA-puhelimet
• Avoimeen matkapuhelinjärjestelmään perustuva verkko
Valittua järjestelmää voidaan täydentää lisäjärjestelmillä kuten tekstiviesteillä tai rastien sisäisillä viestiverkoilla.
Viestikaluston valintaan vaikuttavat laitteiden saatavuus, niiden käyttötarve ja kuinka luotettavaa viestiliikenteen tulee olla.
Eri matkapuhelinoperaattorien verkon peittävyys on hyvä selvittää, tarvittaessa voidaan pyytää operaattoreilta jopa tilapäistä verkon parantamista.
Monen käyttäjän yht’aikaiseen yhteydenpitoon lyhyillä etäisyyksillä esimerkiksi rastin sisällä, sopivat hyvin VHF- ja LA-puhelimet. Niiden  käytössä on selvitettävä käytettävien kanavien muut mahdolliset samanaikaiset
käyttäjät.
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Viestikalustoa on vuokrattavissa tai lainattavissa erilaisista paikoista.
Matkapuhelimien puhelut ovat maksullisia ja lasku menee puhelimen
omistajalle, joten näiden laskujen maksamisesta on etukäteen sovittava. Puheaikaa voi saada myös lahjoituksena. Viestitoiminnasta on syytä tehdä
oma kustannusarvionsa.
Useimmat viestintävälineet toimivat akuilla. Akkujen riittävyys varsinkin talvella on varmistettava, ja niiden lataaminen on suunniteltava. Lainapuhelimien lataamisesta vastaa viestipäällikkö.
Kilpailun viestiyhteyksistä on laadittava viestikaavio, josta selviää kutsuttavan henkilön tehtävä, mikäli puhelin on henkilökohtaisessa käytössä,
ja rastin tunnus, mikäli puhelin on kiinteässä käytössä. Viestikaaviosta on
selvittävä myös muun muassa puhelinnumerot, viestiliikenteen kanavat ja
yhteydenottotunnukset.
Viestiliikenteessä on noudatettava tiukkaa viestikuria. Turha liikenne
tukkii kanavat ja tärkeät viestit voivat jäädä saapumatta perille.
9.2 Ensiapu
Partiotaitokilpailu on tapahtuma, jossa voi sattua monenlaisia vahinkoja ja
loukkaantumisia. Tyypillisimpiä vahinkoja ovat erilaiset jalkojen vammat,
kätevyystehtävissä syntyvät haavat ja etenkin nuorimpien keskuudessa valvomisesta ja nestehukasta johtuvat päänsäryt ja heikotukset. Talvella
on tarkkailtava kilpailijoiden vaatetusta ja jalkineita paleltumavammojen
varalta.
Kilpailuorganisaation on varauduttava ensiavun antamiseen pienehköihin vammoihin. Suurissa kilpailuissa on hyvä olla kilpailun lääkäri, joka on
kilpailupaikalla koko kilpailun ajan.
Kaikille rasteille tulee varata ensiapuvälineet, ja kouluttaa rastihenkilöstö
niiden käyttämiseen. Kriittisimpiä tehtäviä/rasteja varten tulee olla ammattitaitoinen ensiapuhenkilöstö. Tällaisia tehtäviä/rasteja ovat esimerkiksi kätevyystehtävät, vesistöjen ylitykset ja yöpymisrasti.
Jos ulkopuolista, esimerkiksi Suomen Punaista Ristiä, käytetään kilpailujen ensiavun hoitamiseen on asiasta sovittava ajoissa. Samoin etukäteen
on sovittava mahdollisista korvauksista.
Suurista kilpailuista on hyvä etukäteen ilmoittaa terveyskeskukseen. Ilmoituksessa on kerrottava ainakin kilpailun luonne, kilpailukeskuksen ja
kilpailumaaston sijainti sekä kilpailun ajankohta.
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9 . 3 M at e r i a a l i h a n k i n n at
Partiotaitokilpailun tarvitaan paljon erilaista materiaalia. Materiaalihankinnat on syytä miettiä ajoissa ja keskittää hankinnat. On selvitettävä saadaanko jotain ilmaiseksi ja mitä voidaan ottaa luonnosta. Ostot koordinoi hankintapäällikkö.
Kilpailijoita varten tarvitaan muun muassa seuraavaa:
• Tehtäviin tarvittavat tarvikkeet
• Polttopuut ja laavuriu’ut
• Kartat
• Kilpailunumerot
• Kisamerkit
• Palkinnot (arvo 20 % osanottomaksuista)
• Juomavesi ja WC yörastille
Mikäli kilpailuissa tarvitaan runsaasti luonnonpuuta kätevyystehtäviin ja
laavuriu’uiksi, eikä rastien läheisyydestä voi kaataa puita, on puutavaran
hankkimiseksi tehtävä talkoosuunnitelma. Yörastin polttopuiden tulee olla
riittävän kuivia, talvella polttopuita kuluu 0,3 m3 vartiota kohden. Laavuja loueriukuja tulee varata vähintään 10 m/vartio (eripituisia).
Varusteluetteloon voidaan laittaa joitain tarvikkeita, jotka kilpailuvartioilla tulee olla mukana ja jota käytetään tehtävien suorittamisessa, esimerkiksi köytösnaru. Mahdolliset erikoisvarusteet järjestäjien on varattava kilpailijoille.
Rasteilla tarvitaan muun muassa seuraavaa:
• Sadesuojat, teltat
• Polttopuut
• Kirjoitusalustat, pehmeät lyijykynät
• Myrskylyhdyt
• Rastiliput ja leimasimet
• Ensiapuvälineet
• Käsivarsinauhat, kellot
Rastien materiaalihankinnat voidaan keskittää tai antaa rastin vanhimman
tehtäväksi. Lisäksi rastimiehillä tulee olla muun muassa henkilökohtaiset
eväät ja kyniä.
Ruoka on yksi tärkeimmistä hankinnoista, sillä se on kilpailujen suurin
yksittäinen menoerä.
Monet järjestäjien käyttämät tarvikkeet ovat lainattuja. Lainattuja tavaroita on käsiteltävä huolella ja lainauksista on pidettävä tarkasti kirjaa:
• Keneltä ja mitä lainattu
• Kenen vastuulla kilpailun aikana, kuitattava
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• Huolto ja palautukset
9.4 Kuljetukset
Partiotaitokilpailujen kuljetusten tarkoituksena on toimittaa oikeat tavarat
ja oikeat ihmiset oikeaan paikkaan oikeaan aikaan. Kuljetusten periaatteena
tulisi olla: se, mikä ei kulje repussa, kuljetetaan rasteille. Kuljetukset voidaan organisoida monella tavalla, esimerkiksi rastimiehet voivat liikkua
omilla autoillaan. Kuljetussuunnitelman tekeminen auttaa hahmottamaan
kuljetuksia kokonaisuutena.
Seuraavia asioita on kuljetettava joko ennen kilpailua, kilpailun aikana
tai kilpailun jälkeen:
• Tehtävämateriaali
• Vartioiden tekemät kätevyystehtävät
• Polttopuut, laavuriu’ut, vesi, WC yörastille
• Rastimateriaali
• Ruuat tai muut kisakeskustarvikkeet
• Henkilökuljetukset
• Kilpailijat maastoon/maastosta
• Keskeyttäneet vartiot kilpailukeskukseen
• Loukkaantuneet
• Rastimiehet
• Huoltajat ja kutsuvieraat
• Tulosten kuljettaminen
• Roskat pois maastosta
• Kilpailukeskuksen roskat
Kuljetustarpeen määrä ratkaisee kuljetuskaluston tarpeen. Kalustosuunnitelman avulla voidaan hallita kuljetuskaluston käyttöä. Suurissa kilpailuissa
kuljetettava tavaramäärä voi olla yllättävän suuri, ja kuljetuksiin tarvitaan
isoja ajoneuvoja, esimerkiksi polttopuiden kuljettaminen sadalle vartiolle
vaatii kuorma-auton. Hyviä kuljetusvälineitä ovat:
• Traktorit
• Maastoautot
• Pakettiautot
• Peräkärryt
• Lumikelkat
• Linja-autot (piirien linja-autot?)
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Mitä enemmän jää keskitetyn kuljetusorganisaation hoidettavaksi, sitä suuremmat ovat riskit. Muistettavia asioita on liikaakin ja yllätystekijät yllättävät. Suositeltavaa onkin, että rasti olisi myös kuljetusten suhteen omavarainen. Kaikki, mitä voidaan kuljettaa ennakolta, olisi myös kuljetettu
ennakkoon. Kilpailun aikana liikenne puuroutuu kapeilla huonoilla metsäteillä. Autoja on nykyisessä kilpailussa liikaa. Oman lisänsä ruuhkaan tuovat muun muassa kutsuvieraat, huoltajat ja vapaat rastimiehet.
Myös huoltoliikenteen reitit ja rastimiesten käyttämät tiet on suunniteltava ja tarvittaessa järjestettävä yksisuuntaisiksi. Huoltoreittien varrella tulee olla riittävästi parkki- ja kääntöpaikkoja. Talvella on varauduttava myös
metsäteiden auraamiseen, linkoamiseen ja/tai hiekottamiseen.
Yksi osa kuljetussuunnitelmaa on miehityssuunnitelma, eli kuka käyttää
mitäkin ajoneuvoa, ja kuinka paljon tarvitaan apumiehiä tavaroiden lastaamiseen ja kuljettamiseen tieltä maastoon.
Kuljetusorganisaation tehtäviin kuluu usein myös opastuksen tekeminen kilpailukeskukseen ja liikenteen ohjaus parkkipaikoille. Mikäli kilpailureitti ylittää yleisiä teitä, autoilijoita on varoitettava liikennemerkein kilpailijoista.
Ennen kilpailua on sovittava kenelle ja kuinka paljon maksetaan bensarahoja. Mahdollisten vuokra-autojen käyttöä on minimoitava.
Lainattu kuljetuskalusto ja -välineet on syytä vakuuttaa!
9.5 Muonitus
Ruoka on kilpailujen suurin menoerä, joten kilpailujen taloudellinen lopputulos on hyvin paljon riippuvainen ruuan kustannuksista.
Osanottomaksuun sisältyy yksi ruoka, jonka voi tarjota milloin vain,
mutta se ei saa olla minkään tehtävän osana. Muista ruuista, aamu- ja
iltapaloista voidaan periä kohtuullinen korvaus. Etukäteen kannattaa kuitenkin selvittää eri aterioiden syöjien määrä. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi ilmoittautumisen yhteydessä tai ennakko-ohjeen mukana tulevalla
kaavakkeella.
Kutsuvieraille ja tiedotusvälineiden edustajille on tapana tarjota kahvit
ja lounas.
Kilpailijoiden mukana oleville huoltajille myydään huoltajapaketti, johon kuuluu tarvittavat ruuat ja aamu- sekä iltapalat.
Kilpailujen järjestäjille, joita helposti on yhtä paljon kuin kilpailijoita,
ilmaiseksi tarjottavan ruuan määrää kannattaa harkita etukäteen, mutta
ruokailussa on varauduttava siihen, että rastimiehet ja muut järjestäjät ovat
kilpailupaikalla koko kilpailun ajan ja ruokailevat kisaruokalassa.
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Rastimiesten ruokailut saattavat ajoittua eri aikoihin kuin normaalit
ruoka-ajat.
Tulostoimistossa tehdään tarkkaa työtä jatkuvasti, joten tulostoimiston
muonittamiseen kannattaa kiinnittää eritystä huomiota.
Ruokailutilan tulee olla riittävän suuri ja ruuan jakelun on tapahduttava
ripeästi. Mikäli ruoka valmistetaan itse, tulee keittiössä olla tähän tarvittavat laitteet ja koneet. Suurissa keittiöissä tarvitaan suurkeittiöemäntä. Lisäksi kisakeskuksen omistajalla voi olla vaatimuksia keittiöhenkilökunnalle
esimerkiksi alan koulutus, emännän palkkaaminen tai hygieniapassi.
Ruuan maksaminen on hyvä hoitaa ruokalipuilla, jotka myydään esimerkiksi kanttiinissa. Myyntipisteessä on oltava kuittivihko.
Kilpailukeskuksessa on usein myös kanttiini, josta voi ostaa esimerkiksi
makeisia, virvokkeita tai jäätelöä. Kanttiinilla voidaan hyvin hoidettuna
jonkin verran parantaa taloudellista tulosta.
9 . 6 T i e d ot u s
Partiotaitokilpailut ovat suurimpia vuosittaisia partiotapahtumia, joten niiden tiedotus on hoidettava ammattitaitoisesti ja organisaatiossa on oltava
tiedotuksesta vastaava henkilö. Kun partio näkyy tiedotusvälineissä ja tulee
tutummaksi, niin sen arvostus nousee. Tästä on muun muassa seuraavia
hyötyjä:
• Partioon saadaan lisää lapsia ja aikuisia
• Partio saa helpommin mainoseuroja
• Partiolaisten itsetunto nousee
Tiedotus voidaan jakaa neljään osaan:
• Sisäinen tiedotus kilpailuorganisaatiolle
• Tiedotus partiolaisille (kilpailijoille ja muille)
• Tiedotus kilpailun sidosryhmille
• Ulkoinen tiedotus suurelle yleisölle
Sisäisessä tiedotuksessa on mietittävä, kuka siitä on vastuussa, mistä asioista
on tiedotettava ja mitä tietoja kukin tarvitsee (katso luku 1 Organisaatio ja
koulutus). Lisäksi on huolehdittava tiedonkulun oikeasta ajoituksesta. Kilpailun onnistumisen kannalta kisaorganisaation sisäinen tiedonkulku on
ensiarvoisen tärkeää.
Partiolaisille tiedottamisen pääkanavia ovat suomen- ja ruotsinkieliset
partiolehdet. Partiolehdissä julkaistaan muun muassa kilpailukutsu sekä
tehtävä- ja pisteluettelo ennen kilpailuja. Heti kilpailujen jälkeen täytyy
toimittaa suoraan Partio-lehden toimitussihteerille valtakunnallisten kil-
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pailujen tulokset sekä materiaalia kilpailuista, mieluiten valmis teksti kuvineen. Asiasta kannattaa jo ennen kilpailuja neuvotella tämän henkilön
kanssa ja pyrkiä löytämään jokin omaperäinen tai koulutuksellinen näkökulma. Piirin kilpailuista hoidetaan materiaalia omaan lehteen.
Piireille lähetetään piiriohje.
Kilpailuvartioille tiedotetaan suoraan seuraavat asiat:
• Ennakko-ohje
• Kilpailupaikalla annettavat ohjeet (esimerkiksi käsiohjelma)
• Tulokset ja oikeat vastaukset
Mikäli kilpailuissa päätetään tehdä käsiohjelma tai kisalehti, kannattaa
miettiä painotapa ja hankkia mainoksia. Käsiohjelman kokoamisesta vastaa
järjestelysihteeri.
Kilpailun sidosryhmiä ovat:
• Kutsuvieraat, huoltajat
• Kilpailujen suojelija
• Avustajat ja yhteistyökumppanit
• Maanomistajat sekä rastien ja reittien lähiasukkaat
• Tiehallinto
• Terveyskeskus, poliisi, palokunta, aluehälytyskeskus
• Suunnistusseurat, metsästysseurat tai muut vastaavat.
Eri sidosryhmille on tiedotettava kilpailuista erilaisia asioita. Kutsuvieraita
varten on tehtävä kutsuvierasohjelma ja on sovittava kuka huolehtii kutsuvieraista. Kilpailuja seuraaville on suotavaa järjestää rastikäyntejä. Lisäksi
on toivottavaa, että kilpailun johtaja ehtii jossain välissä esittäytyä ja isännöidä kutsuvieraita.
Kiitoskirjeiden lähettäminen maanomistajille ja kilpailujen tukijoille on
hoidettava pian kilpailujen jälkeen.
Ulkoinen tiedotus kohdistuu julkisiin tiedotusvälineisiin, joita ovat
• Paikallislehdet, valtalehdet, ilmaisjakelulehdet
• Paikallisradiot, alueradio
• Paikallistelevisio, valtakunnalliset televisiokanavat
• Suomen Tietotoimisto
Valtakunnallisen kilpailun tiedottamisesta on syytä keskustella keskusjärjestön viestintäosaston kanssa. Tiedottamisvastuu on kuitenkin kilpailun
järjestäjällä.
Tiedotusvälineitä kannattaa lähestyä valmistautuneena ja henkilökohtaisesti. Ennen kilpailua on tiedotusvälineisiin lähetettävä ennakkoinformaatiota tulevista kilpailuista ja kutsu saapua paikalle.
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Kilpailun aikana on sitä seuraamaan tuleville toimittajille järjestettävä
sujuva aikataulu ja mahdollisuus päästä seuraamaan muutamaa kiinnostavaa ja kuvauksellista rastia.
Tulosten pitää valmistua niin nopeasti, että ne ehtivät seuraavan päivän
lehtiin, ja valmistuttuaan ne pitää toimittaa heti tiedotusvälineiden käyttöön. Juttujen ja kuvien toimitustapa ja -muoto tulee selvittää hyvissä ajoin.
Kilpailuista kannattaa tehdä valmis teksti, jonka voi lähettää tai antaa
lehdistölle. Teksti voi olla pitkäkin, sillä toimittajat muokkaavat tekstin lehteen sopivaksi. Tekstiä kirjoitettaessa on pidettävä mielessä partion ulkopuolinen kohderyhmä. Erityissanastoa on vältettävä ja tarpeelliset termit
on selitettävä. Jos kilpailuorganisaatio tekee itse lehtijutut, niin jutun yhteyteen kannattaa ottaa useita valokuvia. Kuvien pitää olla ihmisistä, mahdollisuuksien mukaan nimien kera. Läpimenon mahdollisuuksia lisää, jos lehti saa oman alueensa partiolaisten menestyksestä kertovan tekstin.
Lyhyitä lehtitekstejä tulosten kera voi olla jaossa kilpailukeskuksessa kilpailijoiden vietäväksi paikallislehtiin.
9.7 Majoitus

taa majoittaa samaan paikkaan. Paikan on myös oltava kilpailutoimiston
tiedossa.
9.8 Hygienia
Ruuan valmistukseen ja myyntiin liittyvien henkilöiden tulee kiinnittää
erityistä huomiota hygieniaan, koska kyseessä on joukkoruokailutapahtuma. Kaikki ruoka-aineet on säilytettävä siten, ettei ole vaaraa niiden pilaantumisesta. Tämä koskee sekä kilpailukeskuksen keittiötä että rastitehtäviä.
Kilpailukeskuksessa ja yörastilla tulee olla asianmukaiset WC-tilat.
WC:itä on huollettava kilpailun aikana.
Kilpailijoilla tulee olla peseytymismahdollisuus kilpailun jälkeen. Järjestäjien on etukäteen varmistuttava suihkujen ja lämpimän veden riittävyydestä.
Kilpailukeskuksessa, yörastilla sekä mielellään joillain vaellusrasteilla
(esim. suunnistustehtävän maali) tulee olla puhdasta juomavettä. Mikäli
maastossa olevien vesistöjen vesi ei ole juomakelpoista, tästä on varoitettava
kilpailijoita.

Kilpailijoille, järjestäjille, huoltajille, kutsuvieraille ja bussinkuljettajille tulee varata majoitustilat.
Osa kilpailijoista tulee kilpailupaikalle edellisenä iltana tai yön aikana.
Aiemmin saapuneille on taattava nukkumisrauha. Yöpymistä suunniteltaessa on pyrittävä järjestämään erilliset yöpymispaikat tytöille ja pojille,
mutta on myös huomioitava esimerkiksi sekavartioiden tarpeet. Voimistelusali on yksittäisiä luokkahuoneita huonompi, koska se on rauhattomampi
ja siellä tulee helposti liian kuuma ja tunkkainen ilma.
Talvikisoissa vihreän ja oranssin sarjan useimmat vartiot yöpyvät kilpailukeskuksessa lauantain ja sunnuntain välisen yön. Keskeyttäneiden
vartioiden yöpymismahdollisuus on turvattava läpi yön kestävällä päivystyksellä.
Huoltajien majoittaminen voi tapahtua eri paikassa kuin kilpailijoiden.
Huoltajien majoitusmaksu sisältyy huoltajapassiin. Kutsuvieraat voidaan
majoittaa huoltajien kanssa.
Bussinkuljettajat usein haluavat yöpyä muualla kuin kisakeskuksessa.
Tietoa paikallisista majoituspalveluista voidaan laittaa piiriohjeen mukaan.
Kuljettajille voidaan myös varata rauhallinen tila kilpailukeskuksesta. Tällöin piiriohjeessa on hyvä mainita, jos kuljettajat tarvitsevat esimerkiksi
makuupussin.
Rastimiehille on myös varattava omat majoitustilat, joiden on oltava
erillään kilpailijoiden majoitustiloista. Saman rastin henkilökunta kannat-
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Jä r j e s t ä m i s a i k ata u l u
Tehtävä
järjestelytoimikunnan nimeäminen
maaston valinta ja alustava varaus
valvojan nimeäminen
resurssikartoitus
tehtävien jako
kilpailukeskuksen varaaminen
(majoitus, muonitus)
talousarvio
tehtävien alustava suunnittelu
tehtävien alustava kokeilu
ratojen alustava suunnittelu
toimitsijakurssi
tehtäväluettelon suunnittelu
kilpailukutsu (15 §)
tehtävä- ja pisteluettelo (15 §)
tehtävien lopullinen suunnittelu
ratojen lopullinen suunnittelu
maaston lopullinen varaus
rastipöytäkirjojen tekeminen
henkilöstön käyttösuunnitelma
palkintojen hankinta
käsiohjelman teko ja kopiointi
materiaalihankinnat
kilpailun aikataulut
tehtäväkäskyjen ja -korttien
suunnittelu ja kopiointi
koekisa
rastimiesohjeet
kutsuvierasluettelo
kuljetussuunnitelmat
piiriohje
kilpailumateriaalin pakkaaminen
ilmoittautumiset (12 §)
tulostoimiston valmistelut
tehtäväkäskyjen kääntäminen
ennakko-ohje (22 §)
kilpailupaikalla jaettava ohje (21 §)
rastimiesten neuvontatilaisuus
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Aloitus
2v
1,5 v

Valmis
1,5 v
10 kk
1v
1v
1v

Vastuuhenkilö
järjestävä piiri
ratamestari
SP:n kilpailuryhmä
järjestelysihteeri
kilpailun johtaja

1v

10 kk

huoltopäällikkö

1v
1v
1v
1v
1v
9 kk
8 kk
8 kk
7 kk
7 kk
7 kk
7 kk
7 kk
7 kk
7 kk
5 kk
5 kk

9 kk
7 kk
7 kk
7 kk
6 kk
7 kk
7 kk
7 kk
1 kk
1 kk
1 kk
1 kk
1 kk
2 vko
2 vko
1 kk
1 kk

talouspäällikkö
kilpailun johtaja
kilpailun johtaja
ratamestari
piiri
kilpailun johtaja
järjestelysihteeri
järjestelysihteeri
sarjan johtajat
ratamestarit
ratamestari
sarjan johtajat
järjestelysihteeri
huoltopäällikkö
järjestelysihteeri
huoltopäällikkö
kilpailun johtaja

5 kk

3 vko

sarjan johtajat

3 kk
3 kk
3 kk
3 kk
2,5 kk
2 kk
1 kk
1 kk
3 vko
3 vko
3 vko
3 vko

2 kk
1 kk
3 vko
3 vko
2 kk
1 vko
2,5 vko
1 vko
2 vko
1,5 vk
1 vko
1 vko

kilpailunumeroiden arpominen
kilpailutoimiston valmistelut
tarkastukset
KILPAILUN TOTEUTUS
maaston siivous
tulosluettelon tarkastaminen
tulosluettelon lähettäminen (21 §)
kiitoskirjeiden postittaminen
kritiikkitilaisuus
tilinpäätös (12 §)
löytötavaroiden postittaminen

2 vko
2 vko
2 vko

-11 pv
- 1 kk
- 3 kk

2 vko
2 pv
1 pv

kilpailun johtaja
järjestelysihteeri
kilpailun johtaja

-1 vko
-10 pv
-14 pv
-14 pv
-2 kk
-6 kk
-1v

kilpailun johtaja
sarjan johtajat
tulostoimiston joht
järjestelysihteeri
järjestelysihteeri
kilpailun johtaja
talouspäällikkö
järjestelysihteeri

kilpailun johtaja
sarjan johtajat
tiedotussihteeri
huoltopäällikkö
järjestelysihteeri
tehtäväsihteeri
järjestelysihteeri
tulostoimiston joht
järjestelysihteeri
järjestelysihteeri
järjestelysihteeri
sarjan johtajat
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Piiriohje

K i l pa i l u k u t s u

(Tehtäväluettelo julkaistaan samassa Partio-lehdessä)

Pa rt i ota i to j e n S M - k i l pa i l u t ( ta lv i )
14.–15.3.2009 Jäällä

Jääkenttien Partiopiiri kutsuu kaikkia Suomen Partiolaiset - Finlands
Scouter ry:n (SP) jäsenyhteisöjä
osallistumaan edustusvartioillaan
partiotaitojen talvi-SM-kilpailuihin.

Säännöt
Kilpailussa noudatetaan SP:n partiotaitokilpailujen sääntöjä (hyv.
29.3.2008).

Osanotto-oikeus
Jokainen piiri saa ilmoittaa kilpailun kaikkiin sarjoihin yhden (1)
vartion alkavaa 1 200 jäsentään
kohti, kuitenkin vähintään kolme
(3) vartiota/sarja. Lisäksi piiri saa
ilmoittaa jokaiseen sarjaan yhtä
monta vartiota kuin sen lippukuntien vartioista on sijoittunut
15 parhaan joukkoon edellisissä
vastaavissa kilpailuissa kyseisessä sarjassa. Piirin jäsenmäärä on
sama, joka on vahvistettu SP:n ylläpitämässä rekisterissä heinäkuun
lopussa 2008. Kilpailijoiden tulee
olla SP:n jäsenmaksun maksaneita.

Sarjajako
Tyttövartiot kilpailevat oranssissa, sinisessä ja ruskeassa sarjassa.
Poika- ja yhteisvartiot kilpailevat
vihreässä, punaisessa ja harmaassa
sarjassa. Osanottajien iät lasketaan
kilpailuvuoden kuluessa täytetyin
vuosin.Kilpailussa käydään myös
sääntöjen mukainen piirien välinenmestaruus.

Oranssi ja vihreä sarja
Kilpailuvartiona on lippukunnan jäsenistä koottu vartio, jossa
on viisi 12–15-vuotiasta jäsentä.
kilpailuvartion jäsenten yhteenlaskettu ikä saa olla korkeintaan
70 vuotta. Reitin pituus on 8 km.
Kilpailu on päiväkilpailu.
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Sininen ja punainen sarja
Kilpailuvartiossa on neljä 14–18
-vuotiasta jäsentä. Kilpailuvartion
jäsenten yhteenlaskettu ikä saa
olla korkeintaan 68 vuotta.Reitin
pituus sinisessä sarjassa on 17 km
ja punaisessa 21 km. Kilpailu kestää yli yön.

Ruskea ja harmaa sarja
Kilpailuvartiossa on kolme vähintään 18-vuotiasta jäsentä, yläikärajaa ei ole. Molempien sarjojen
sisällä ratkotaan lisäksi vaeltajaikäkauden mestaruus niiden vartioiden kesken, joiden kaikki jäsenet
ovat kilpailuvuonna 18–22 -vuotiaita.Reitin pituus ruskeassa sarjassa on 24 km ja harmaassa 33 km.
Kilpailu kestää yli yön.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumiset lähetetään kirjallisesti piireittäin viimeistään maanantaina 23.2.2009 (postileima)
osoitteella:
JÄÄKENTTIEN

KUTSU, Jääkenttien partiopiiri, Jääkatu 1, 00000 JÄÄ

Ilmoittautumisessa on mainittava
vartion nimi, lippukunta, piiri ja
sarja sekä vj:n nimi, osoite ja puhelinnumero.

Osanottomaksu
Vihreä ja oranssi 60 e
Muut sarjat 80 e
Osanottomaksu maksetaan
23.2.2009
mennessä
piirikohtaisesti tilille Sampo 0000
000,
Jääkenttien
partiopiiri/
JÄÄKENTTIEN KUTSU
Maksulomakkeeseen
merkitään vartioiden lukumäärä sarjoittain. Kilpailusta poisjäävän
vartion maksua ei palauteta,
mutta piirillä on oikeus asettaa

J Ä Ä KENTTIEN KUT S U

Jäällä 14.–15.3.2009 				
tilalle toinen vartio samaan sarjaan. Osanottomaksuun sisältyy
kilpailussa jaettava materiaali,
lämmin ateria kilpailun päätyttyä,
kuljetukset kisan aikana sekä lattiamajoitus sitä tarvitseville kisaa
edeltäväksi yöksi.

Jälki-ilmoittautuminen
Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista 9.3. asti soittamalla järjestelysihteeri Kari Kairalle, puh. 020 345
678. Jälki-ilmoittautuneilta peritään
kaksinkertainen osanottomaksu.

Tärkeitä aikoja
Perjantai 13.3. Kisakeskus avataan
klo 17.00.
Lauantai 14.3. Oranssin ja vihreän
ilmoittautuminen klo 8.00 mennessä, muiden sarjojen klo 9.00
mennessä.
Sunnuntai 15.3. Palkintojen jako
klo 15.30.

Huoltajat
Huoltajat voivat ostaa kisakeskuksesta huoltajapaketin (20 e).
Se sisältää majoituksen, ruokailut ja kahvit sekä tutustumisen
kilpailuun.

Vuoden 2008 mestarit
Or: Murmelit, Jääpartio, J-SP
Vi: Haukka, Satapartio, Uusimaa
Si: Neliöjuuri, Juurekkaat, L-SP
Pu:Virveli, Palikkapartio, PäPa
Ru: Ellun Kanat, Nastatytöt, PP
Ha: Huuhaa, Koljot, J-SP
Piirien välinen kilpailu: L-SP

Lisätietoja
Järjestelysihteeri Kari Kaira,
puh. 020 345 678.

22.1.2009

OHJE PARTIO P IIREILLE
Jääkenttien Partiopiiri ry. toivottaa kilpailuvartiot tervetulleiksi Jääkenttien kutsuun, partiotaitojen talvi-SM-kilpailuihin 14.–15.3.2009 Jäälle. Tässä kirjeessä on ohjeita piireille ilmoittautumisesta, kuljetuksista ja muista kisaan liittyvistä asioista.
Ilmoittautuminen
Piiri saa ilmoittaa kisaan kilpailusääntöjen mukaisen määrän vartioita. Määrät selviävät tämän
kirjeen liitteestä. Piiri ilmoittaa kilpailijavartionsa kisaan kirjeen lopussa olevalla lomakkeella
(monistakaa tarpeellinen määrä). Piiri lähettää ilmoittautumiset yhdessä nipussa kisasihteerille viimeistään maanantaina 23.2.2009 (postileima) osoitteella:
JÄÄKENTTIEN KUTSU/Jääkenttien partiopiiri
Jääkatu 1
00000 JÄÄ
Osanottomaksu on vihreässä ja oranssissa 60 e/vartio ja muissa sarjoissa 80 e/vartio. Ne
maksetaan 23.2.2009 mennessä piireittäin tilille Sampo 0000 000, Jääkenttien partiopiiri/
JÄÄKENTTIEN KUTSU. Maksulomakkeeseen merkitään piiri sekä vartioiden lukumäärä
sarjoittain.
Kilpailusta poisjäävän vartion osanottomaksua ei palauteta, mutta piirillä on oikeus asettaa
tilalle toinen vartio samaan sarjaan.
Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista 9.3. asti soittamalla järjestelysihteeri Kari Kairalle,
puh. 020 345 678. Jälki-ilmoittautuneilta peritään kaksinkertainen osanottomaksu.
Kuljetukset
Käyttäisimme mielellämme piirien tilauskuljetusbusseja vartioiden kuljetuksiin lähtöpaikoille
(matkaa noin 10 km). Ilmoittakaa piirin yhteenvetolomakkeella, käykö tämä päinsä.
Bussinkuljettajille tarjoamme ateriat ilmaiseksi. He voivat hakea aterialiput kisakeskuksen kilpailutoimistosta. Bussinkuljettajille järjestetään lattiamajoitus ilman patjoja ja vuodevaatteita.
Liitteessä on esimerkkejä kilpailukeskuksen lähialueen hotelleista ja niiden hinnoista.
Ennakko-ohje
Ennakko-ohje toimitetaan kilpailuvartioille, vartioita lähettäneille partiopiireille, piirien yhteyshenkilöille sekä tuomarineuvoston jäsenille viimeistään tiistaina 3.3.2009.
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Saapuminen kilpailukeskukseen
Kilpailukeskuksena on Jääluolan koulu (katso ajo-ohje). Järjestämme opastuksen valtateiltä
4 ja 7 sekä Jään rautatieasemalta.Vartion arvioitu saapumisaika merkitään kunkin vartion
ilmoittautumislomakkeeseen.
Yleisaikataulu
Perjantai 13.3.2009
17.00 	Kisakeskus avataan ja ilmoittautuminen alkaa
17.00–24.00
Kanttiini auki
21.00–22.30 	Iltapala
23.00–6.30
Hiljaisuus
24.00
Ilmoittautuminen päättyy perjantain osalta
Lauantai 14.3.2009
7.00
Ilmoittautuminen alkaa
7.00–11.00 	Aamiainen
7.00–23.00
Kanttiini auki
8.15	Oranssin ja vihreän ilmoittautuminen päättyy
8.30
Avajaiset
8.45	Oranssin ja vihreän lähtö
10.00 	Yösarjojen ilmoittautuminen päättyy
10.30	Yösarjojen lähtö
12.30–14.00 	Lounas
13.00
Tiedotustilaisuus kutsuvieraille ja lehdistölle
15.00–17.30 	Oranssi ja vihreä maalissa
17.00–24.00
Päivällinen
20.00 	Oranssin ja vihreän palkintojen jako
21.00–22.00 	Iltaohjelmaa
23.00–6.30
Hiljaisuus
Sunnuntai 15.3.2009
7.00–10.00 	Aamiainen
7.00–15.00
Kanttiini auki
10.00–13.00 	Vartiot maalissa
10.00–15.00 	Uimahalli auki
11.00–15.30 	Lounas
15.30 	Yösarjojen palkintojen jako

Kiertopalkinnot
Viime vuoden talvikisoissa kiertopalkinnot jaettiin Järvi-Suomeen (or), Uudellemaalle (vi),
Lounais-Suomeen (si), Pääkaupunkiseudulle (pu), Pohjanmaalle (ru), Järvi-Suomeen (ha)
ja Lounais-Suomeen (piirien välinen). Nämä piirit, tuokaa kiertopalkinnot mukananne
kisakeskukseen. Jos kiertopalkintoa ei jostain syystä voida tuoda, ilmoittakaa asiasta
järjestelysihteerille.
Huoltajat
Vartioiden huoltajat voivat ostaa kisakeskuksesta huoltajapaketin (20 e), joka sisältää majoituksen, ruokailut ja kahvit sekä tutustumisen kilpailuun.
Vakuutus
Kilpailijat on vakuutettu SP:n jäsenmaksuun sisältyvällä vakuutuksella.
Kilpailijoiden tulee olla jäsenmaksun maksaneita.
Tiedustelut
Järjestelysihteeri Kari Kaira, puh. 020 345 678.
Jääkenttien Partiopiirin toimisto, puh. 020 425 888.
Kisaterveisin Jääkenttien kutsun järjestelytoimikunta
Liitteet
• Piirin yhteenvetolomake
•	Kilpailuvartion/huoltajan ilmoittautumislomake
• Piirien osanottajakiintiöt
•	Kilpailukutsu (Partio-lehti 4/08)
•	Kartta Jään kunnasta
•	Kartta kisakeskuksen ympäristöstä
•	Ajo-ohje
• Paikallisjunien ja -bussien aikatauluja
•	Esimerkkejä hotelleista

Ruokailu
Kisakeskuksesta saa maksua vastaan aikatauluun merkittyjä aterioita. Kilpailijat saavat yhden
ruokalipun, jolla saa maksuttoman aterian.
Vartioiden ilmoittautumislomakkeeseen merkitään, mitä aterioita vartio syö kisakeskuksessa.
Kisakeskuksessa on kanttiini, josta voi ostaa muun muassa kahvia, virvokkeita, makeisia,
sämpylöitä ja pullaa.
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J Ä Ä KENTTIEN KUT S U
Jäällä 14.–15.3.2009

P IIRIN YHTEENVETOLOMAKE

J Ä Ä KENTTIEN KUT S U
Jäällä 14.–15.3.2009

KIL PAILUVARTION / HUOLTAJAN ILMOITTAUTUMI S LOMAKE
Vartion/huoltajan nimi

Piiri
		
_________________________________________________________
Yhteyshenkilö

_________________________________________________________

_________________________________________________________

		
Piiri

_________________________________________________________

		
Osoite

_________________________________________________________

		
Lippukunta

_________________________________________________________

		
Puhelin
		

_________________________________________________________

		
_________________________________________________________
Vartionjohtajan nimi

Kilpailuvartioiden lukumäärät

		
Osoite

_________________________________________________________

Sininen
		
Punainen
		
Ruskea
		
Harmaa
		

__________

		
Puhelin

_________________________________________________________

__________

		

_________________________________________________________

__________

Saapuminen kisakeskukseen
			
( ) perjantaina 13.3. klo __________
			
( ) lauantaina 14.3. klo __________

__________

Onko piirin yhteiskuljetusbussi käytettävissä lähtökuljetuksiin?
			
( ) kyllä
			
( ) ei

Tulemme omalla autolla
			
( ) kyllä
			
( ) ei

Bussien lukumäärä

Osallistuminen maksulliseen ruokailuun
			
Perjantai iltapala _____ henkeä
			Lauantai aamiainen _____ henkeä

		

__________

Onko bussille varattava pysäköintipaikka?
			
( ) kyllä
			
( ) ei
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Sarja

Ilmoittajan allekirjoitus
		
_________________________________________________________
Nimen selvennys
		
Piirin leima

_________________________________________________________

		

_________________________________________________________
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ENNAKKO - OHJE

J Ä Ä KENTTIEN KUT S U
Jäällä 14.–15.3.2009

J Ä Ä KENTTIEN KUT S U

P IIRIEN O S ANOTTAJAKIINTI Ö T

Jäällä 14.–15.3.2009 				

Jäsenmäärän mukainen kiintiö + lisäpaikat

Etelä-Karjalan
Partiolaiset ry
Finlands Svenska
Scouter ry
Hämeen
Partiolaiset ry
Järvi-Suomen
Partiolaiset ry
Kymenlaakson
Partiopiiri ry
Lapin
Partiolaiset ry
Lounais-Suomen
Partiolaiset ry
Pohjanmaan
Partiolaiset ry
Pääkaupunkiseudun
Partiolaiset ry
Salpausselän
Partiolaiset ry
Uudenmaan
Partiopiiri ry
Yhteensä

Oranssi

Vihreä

Sininen Punainen Ruskea

3

3

3

3

3+1

3

4

4

4

4

4

4

5+2

5+3

5

5

5+3

5+5

5+3

5

5

5+2

5+2

5+2

3+3

3+3

3

3

3+2

3+1

3

3

3

3

3

3

9+3

9+2

9+1

9

9+2

9+2

5+3

5+2

5+1

5+1

5+3

5+2

7

7+1

7

7+1

7

7+2

3

3+1

3

3

3+1

3+1

3+1

3+2

3

3

3

3

50+15

50+14

50+2

50+4

50+14

50+15

Yhteensä 364 vartiota

Tervetuloa Jääkenttien Kutsuun
Vartionne on ilmoittautunut partiotaitojen talvi-SM-kilpailuihin, jotka käydään Jäällä
14.–15.3.2009. Kilpailuun on ilmoittautunut 34 oranssin, 32 vihreän, 52 sinisen, 47 punaisen,
26 ruskean ja 51 harmaan sarjan vartiota eri puolilta Suomea.
Kilpailun järjestäjä
Jääkarhut ry.
Yhteyshenkilöt
Järjestelysihteeri 	Kari Kaira
			Kairatie 3
			
00022 JÄÄ
			
puh. 020 345 678 (ilt. klo 17–18)
Lumitilannetiedotus
Puhelinvastaaja
			
puh. 020 123 456 (13.3.–15.3.02)
Kilpailun johtaja 		Lumi Ukko
			Lumitie 44
			
09999 KASA
Kilpailukeskus (kokoontumispaikka)
Jääluolan koulu
Kairatie 6
00022 JÄÄ
puh. 020 222 222
Kilpailukanslia on avoinna perjantaista 13.3.2009 klo 17.00 alkaen sunnuntaihin 15.3.2009 klo
18.00 asti.
Järjestämme opastuksen valtatie 4:ltä, valtatie 7:ltä ja Jään rautatieasemalta. Liitteenä on ajoohje, karttoja sekä paikallisjunien ja -bussien aikatauluja.

Kommentteja

Esimerkin luvut ovat vuoden 2009 tilanteen mukaan.
Ajankohtaiset jäsenmäärät saa keskusjärjestöstä.
Esimerkissä edellisen vuoden vastaavassa kilpailussa
on vihreään, siniseen, punaiseen ja ruskeaan sarjaan
osallistunut vähemmän kuin 15 vartiota.
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Harmaa

1.3.2009

Ilmoittautuminen
Vartiot ilmoittautuvat oheisella ilmoittautumislomakkeella heti kilpailukeskukseen saavuttuaan (katso aikataulu). Tällöin täytyy esittää kaikkien vartion jäsenten vuoden 2009 SP:n
jäsenkortit sekä henkilötodistukset.
Jos vartion kokoonpano on partiotaitokilpailujen sääntöjen vastainen, vartio kilpailee kilpailun
ulkopuolella.
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Yleisaikataulu
Perjantai 13.3.2009
17.00 	Kisakeskus avataan ja ilmoittautuminen alkaa
17.00–24.00
Kanttiini auki
21.00–22.30 	Iltapala
23.00–6.30
Hiljaisuus
24.00
Ilmoittautuminen päättyy perjantain osalta
Lauantai 14.3.2009
7.00
Ilmoittautuminen alkaa
7.00–11.00 	Aamiainen
7.00–23.00
Kanttiini auki
8.15	Oranssin ja vihreän ilmoittautuminen päättyy
8.30
Avajaiset
8.45	Oranssin ja vihreän lähtö
10.00 	Yösarjojen ilmoittautuminen päättyy
10.30	Yösarjojen lähtö
12.30–14.00 	Lounas
13.00
Tiedotustilaisuus kutsuvieraille ja lehdistölle
15.00–17.30 	Oranssi ja vihreä maalissa
17.00–24.00
Päivällinen
20.00 	Oranssin ja vihreän palkintojen jako
21.00–22.00 	Iltaohjelmaa
23.00–6.30
Hiljaisuus
Sunnuntai 15.3.2009
7.00–10.00 	Aamiainen
7.00–15.00
Kanttiini auki
10.00–13.00 	Vartiot maalissa
10.00–15.00 	Uimahalli auki
11.00–15.30 	Lounas
15.30 	Yösarjojen palkintojen jako
Majoitus
Kilpailukeskuksessa on lattiamajoitus. Omat yöpymisvälineet mukaan.
Ruokailu
Kilpailukeskuksesta saa maksua vastaan aikatauluun merkittyjä aterioita. Kilpailijat saavat
yhden ruokalipun, jolla saa maksuttoman aterian. Muut lämpimät ruuat maksavat 2,5 e ja
palat 1,5 e.
Kisakeskuksessa on kanttiini, josta voi ostaa muun muassa kahvia, virvokkeita, makeisia,
sämpylöitä ja pullaa.
Ruokalippuja myydään kilpailukansliassa.

Peseytyminen ja vaihtovarusteet
Kisaajat saavat uimahallilipun ilmoittautuessaan. Peseytymisvälineet ja vaihtovaatteet jätetään
ennen kilpailua kilpailukeskukseen tavarasäilytykseen, josta ne voi ottaa mukaan vartion tultua maaliin.Varatkaa mukaan nimilapulla varustettu iso kassi tai muovipussi vaihtovarusteiden
säilyttämistä varten.
Pakolliset varusteet
•	Kaikilla kilpailijoilla tulee olla mukanaan:
• Henkilötodistus ja 2009 jäsenkortti (ei metsään)
•	Uimavälineet, jos haluaa uida hallissa (ei metsään)
• Partiohuivi
• Puukko
• Tulitikut
•	Ensiside tai vastaava
• Hiihtovälineet
•	Muki
•	Kynä
• Heijastin (si, pu, ru, ha)
•	Kompassi (si, pu, ru, ha)
•	Valaisin (miel. otsalamppu) ja riittävästi paristoja (si, pu, ru, ha)
•	Yöpymisvarusteet (si, pu, ru, ha)
•	Vartiokohtaiset varusteet:
• Saha
•	Kirves
•	Narua 30 m
•	Myrskykeitin
• 2 kompassia ja 4 hakaneulaa (or, vi)
• 8 hakaneulaa (si, pu)
• 12 hakaneulaa (ru, ha)
•	Valaisin (or, vi)
•	Avotulimajoite (si, pu, ru, ha)
•	Ensiapupakkaus: 1 leveä sideharsorulla, idealside, laastaria sekä
• Sidetaitoksia
•	Metrimitta, jossa millimetriasteikko
• 4 nimilappua (vartion nimi ja numero)
• 10–18 mm tasataltta (pu, ha)
•	Ohut spriiliukoinen tussi
Kilpailukartat ja -reitit
Kilpailun yleiskarttana on elokuussa 2001 ilmestyneen peruskartan kopio 1:20 000. Lisäksi
käytetään erikoiskarttoja suunnistustehtävissä. Eranto on +76’. Omien karttojen käyttö on
kielletty.
Reittien pituudet sarjoittain:
Oranssi ja vihreä
7,8 km
Sininen 		
17,1 km
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Punainen 		
Ruskea 		
Harmaa 		

21,7 km
24,5 km
33,4 km

Reitti kulkee moottorikelkalla ajettuja latu-uria pitkin. Nämä on merkitty mallikarttoihin.
Yörasti
Arvioimme vartioilla olevan tehtävätöntä aikaa yörastilla seuraavasti:
Sininen
6–10 tuntia
Punainen
5–9 tuntia
Ruskea
4–8 tuntia
Harmaa
3–7 tuntia
Huoltajat
Vartioiden huoltajat voivat ostaa kilpailukeskuksesta huoltajapaketin (20 e). Se sisältää lattiamajoituksen (omat yöpymisvälineet mukaan), ruokailut ja kahvit sekä tutustumisen kilpailuun.
Huoltajien liikkuminen kilpailumaastossa muutoin kuin järjestetyn ohjelman aikana on kielletty. Kilpailuvartion avustaminen johtaa vartion hylkäämiseen.
Lääkintähuolto
Kilpailun lääkintäryhmä on paikalla perjantaista klo 18 sunnuntaihin klo 15 asti.
Kilpailukeskuksessa on kiinteä ensiapupiste ja rasteilla liikkuvat ensiapupisteet. Kaikilla
rasteilla on pikkutapaturmien hoitoon tarvittava välineistö. Lääkintäryhmään saa yhteyden
radiopuhelimitse rastihenkilökunnan tai toimitsijoiden välityksellä tai kilpailukeskuksessa.
Muutokset tehtävä- ja pisteluettelossa
Ei ole.
Vakuutus
Vartiot kilpailevat omalla vastuullaan. Kilpailijat on vakuutettu SP:n jäsenmaksuun sisältyvällä
tapaturma- ja vastuuvakuutuksella. Kilpailijoiden tulee olla SP:n jäsenmaksun maksaneita.
Säännöt ja määräykset
Kilpailussa noudatetaan SP:n voimassa olevia partiotaitokilpailujen sääntöjä. Tehtäväkäskyt ja
muut kilpailussa jaettavat paperit ovat suomenkielisiä.

J Ä Ä KENTTIEN KUT S U
Jäällä 14.–15.3.2009

ILMOITTAUTUMI S LOMAKE
(Palautetaan kilpailukansliaan)

Vartion numero
		
Vartion nimi

_________________________________________________________

		
Sarja

_________________________________________________________

		
Piiri

_________________________________________________________

		
Lippukunta

_________________________________________________________

		
_________________________________________________________
Vartion jäsenet
	Nimi
Syntymäaika	Ikä 31.12.-09
1 (VJ)

____________________________

____________

____________

2

____________________________

____________

____________

3

____________________________

____________

____________

4

____________________________

____________

____________

5

____________________________

____________

____________

Yhteisikä (ei ru, ha)

		

____________

Ilmoittajan allekirjoitus
		
_________________________________________________________
Nimen selvennys
		

_________________________________________________________

Kilpailijoiden on tunnettava SP:n retki- ja leiritoiminnan turvallisuusohjeet.
Liitteet
•	Ilmoittautumislomake
•	Kartta Jään kunnasta
•	Kartta kilpailukeskuksen ympäristöstä
•	Ajo-ohje
• Paikallisjunien ja -bussien aikatauluja
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Käs i o h j e l m a
J Ä Ä KENTTIEN KUT S U
Jäällä 14.–15.3.2009

OHJEITA JA M Ä Ä R Ä YK S I Ä KIL PAILIJOILLE

Reitti kulkee moottorikelkalla ajettuja latu-uria pitkin. Nämä on merkitty mallikarttoihin.

Kilpailukeskus
Jääluolan koulu
Kairatie 6
00022 JÄÄ
puh. 020 222 222
Kilpailukanslia on avoinna perjantaista 13.3.2009 klo 17.00 alkaen sunnuntaihin 15.3.2009
klo 18.00 asti.

Kilpailumaasto
Maastossa on paljon merkittyjä polkuja joiden avulla kykenet paikantamaan itsesi. Mikäli
epätoivo kuitenkin yllättää, soita kilpailukeskukseen, puh. 020 222 222.

Säännöt ja määräykset
Kilpailussa noudatetaan SP:n voimassa olevia partiotaitokilpailujen sääntöjä.

Yörasti
Arvioimme vartioilla olevan tehtävätöntä aikaa yörastilla seuraavasti:
Sininen
6–10 tuntia
Punainen
5–9 tuntia
Ruskea
4–8 tuntia
Harmaa
3–7 tuntia

Kilpailijoiden on tunnettava SP:n retki- ja leiritoiminnan turvallisuusohjeet.
Majoitus
Kilpailukeskuksessa on lattiamajoitus. Majoitustiloissa on noudatettava ehdotonta siisteyttä.
Roskat roskapusseihin!
Ruokailu
Kilpailukeskuksesta saa maksua vastaan aikatauluun merkittyjä aterioita. Kilpailijat saavat yhden ruokalipun, jolla saa maksuttoman aterian. Muut lämpimät ruuat maksavat 2,5 e ja palat
1,5 e. Ruokalippuja myydään kilpailukansliassa.
Kanttiinista voi ostaa muun muassa kahvia, virvokkeita, makeisia, sämpylöitä ja pullaa.
Peseytyminen ja vaihtovarusteet
Kilpailijat saavat uimahallilipun ilmoittautuessaan. Peseytymisvälineet ja vaihtovaatteet
jätetään nimikoidussa kassissa tai muovipussissa ennen kilpailua kilpailukeskuksen tavarasäilytykseen, josta ne voi ottaa mukaan vartion tultua maaliin. Kilpailuvarusteita ei kannata ottaa
mukaan uimahalliin. Arvoesineet voi jättää uimahallissa käynnin ajaksi tavarasäilytykseen.
Kilpailukartat ja -reitit
Kilpailun yleiskarttana on elokuussa 2001 ilmestyneen peruskartan kopio 1:20 000. Lisäksi
käytetään erikoiskarttoja suunnistustehtävissä. Eranto on +76’. Omien karttojen käyttö on
kielletty.
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Reittien pituudet sarjoittain:
Oranssi ja vihreä
7,8 km
Sininen 		
17,1 km
Punainen 		
21,7 km
Ruskea 		
24,5 km
Harmaa 		
33,4 km

Keskeyttäminen
Keskeyttäneiden vartioiden on ilmoittauduttava lähimmälle kilpailurastille. Tämän jälkeen
vartion on siirryttävä viipymättä kilpailukeskukseen ja ilmoittauduttava kilpailutoimistoon.

Rastit
Karttoihin rastit on merkitty pienellä ympyrällä ja sen vieressä olevalla järjestysnumerolla.
Maastoon tehtävärastit on merkitty pahvitaululla, jossa on rastin numerotunnus. Mallirastina
on lähtörastin rastitunnus.
Tehtävärasteilla on käytävä numerojärjestyksessä. Rastin väliinjättäminen tulkitaan
keskeyttämiseksi, elleivät järjestävät toisin ilmoita. Rastille saavuttaessa vartio ilmoittautuu
rastitunnuksen luona. Rastille jätetään sulkeutumisen jälkeen rastitunnus. Mikäli vartio saapuu
rastille sulkemisen jälkeen, tulee sen ottaa tämä tunnus muistiin, jotta vartiota ei tuomita
keskeyttäneeksi.
Suunnistustehtävien rastit on merkitty maastoon valkopunaisin rastilipuin. Jokainen rasti leimataan siellä olevalla väriliidulla oikeaan ruutuun.Virheelliset leimaukset korjataan
R-ruutuihin. Suunnistustehtävien mallirastit ovat nähtävissä lähtöpaikoilla.
Lähtö ja maali
Sarjoilla on eri lähtöpaikat. Lähdöt ja maalit sijaitsevat kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä.
Kilpailuaika
Kilpailuaika on Suomen tasavallan virallinen aika.
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Kilpailunumerot
Kilpailunumerot on pidettävä näkyvällä paikalla. Kilpailunumerolappuja on oranssin ja
vihreän sarjan vartioilla yksi, sinisen ja punaisen vartioilla kaksi sekä ruskean ja harmaan
sarjan vartioilla kolme. Kilpailunumerot kiinnitetään vartion mukanaan tuomilla hakaneuloilla.

Kilpailuista hylkääminen (sääntöjen 11 §)
Vartion jäsenen loukkaantumisen vuoksi vajaalukuiseksi tuleva vartio saa jatkaa kilpailua, joko
kilpailussa tai sen ulkopuolella. Päätöksen asiasta tekee tuomarineuvosto.Vajaalukuisuus ei
merkitse kilpailun keskeyttämistä.

Oranssissa, vihreässä, sinisessä, punaisessa ja harmaassa sarjassa kymmenen ensimmäiseksi
numeroitua sekä ruskeassa sarjassa viisi ensimmäiseksi numeroitua vartiota sijoittui viime
vuoden talvi-SM-kilpailuissa parhaimpien joukkoon.

Määräykset, joiden rikkominen kilpailun kuluessa 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 (kuten kämmentietokone tai digitaalinen kamera) hallussapito kilpailujen aikanaon kielletty (ellei järjestäjä
toisin määrää)

Toimitsijoiden tunnukset
Kaikilla kilpailun toimitsijoilla on tunnuksenaan käsivarsinauhat:
Tuomarineuvosto			
valkoinen
Järjestelytoimikunta ja sarjatoimikunnat
keltainen
Rastipäällikö 				
punainen
Rastimiehet 				
vihreä
Muut toimitsijat 				
sininen
Kilpailijoiden edustajalla on punaiset liivit. Hänen kauttaan tavoittaa tuomarineuvoston
puheenjohtajan.
Tehtävien ilmoittaminen
Kilpailun kuluessa tehtävät annetaan kirjallisina käskyinä. Lisäksi rastimiehet voivat antaa
täydentäviä suullisia ohjeita.
Jokaisella sarjalla on sarjan nimen väriset tehtäväkäskyt.Vartion on itse huolehdittava siitä,
että se saa rastilla aina oman sarjansa tehtäväkäskyn liitteineen.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.
Tehtäväkäskyt ja muut kilpailussa jaettavat paperit ovat suomenkielisiä. Tehtäviin voi vastata
suomeksi tai ruotsiksi. Ruotsinkielisille vartiolle on lähetetty ennen kilpailua kortti, jota
näyttämällä he saavat kolme minuuttia lisäaikaa tehtäväkäskyn lukemiseen ennen tehtävän
alkamista. Tätä ylimääräistä aikaa ei lasketa tehtävän aikaan.Vartio ei saa aloittaa tehtävän
tekemistä eikä valmistella tehtävän suoritusta tämän ajan aikana.
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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.
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.
Tehtäväsuorituksen hylkääminen (sääntöjen 13 §)
Tehtäväkäskyssä kiellettyjen varusteiden käyttö tehtäväsuorituksen aikana aiheuttaa vartion
kyseisen tehtäväsuorituksen hylkäämisen. Muu tehtäväkäskyn vastainen suoritus voi aiheuttaa
vartion kyseisen tehtäväsuorituksen hylkäämisen. Päätöksen asiasta tekee tuomarineuvosto.
Esiintyminen
Kilpailuvartioilta ja huoltajilta odotetaan partiomaista käyttäytymistä. Partiohuivia kannetaan
koko kilpailun ajan. Toimitsijoiden ja rastihenkilökunnan antamia ohjeita ja määräyksiä on
noudatettava. Tupakanpoltto kilpailussa aiheuttaa käytöspisteiden menetyksen.
Tulosten julkaiseminen
Tulokset julkaistaan kilpailupaikalla. Päiväsarjojen palkintojen jako on lauantaina klo 20.00 ja
yösarjojen sunnuntaina klo 15.30. Tulosluettelo lähetetään kilpailuvartioille ja vartioita lähettäneille piireille kahden viikon kuluessa kilpailusta.
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Tarkistuspyynnöt ja vastalauseet
Tarkistuspyyntö esitetään kirjallisesti tuomarineuvoston kilpailijoiden edustajalle.Vastalause
esitetään kirjallisesti tuomarineuvoston puheenjohtajalle.
Vastalause kilpailujen järjestelyjä, kilpailijoita tai tehtävien arvostelua vastaan on jätettävä
viimeistään puolen tunnin kuluttua siitä, kun valvojan hyväksymät sarjan kaikkien tehtävien
tulokset on julkaistu kilpailukeskuksen tulostaululla.

Vuoden 2008 mestarit
Oranssi 	Murmelit 	Jääpartio 	J-SP
Vihreä
Haukka
Satapartio 	UUSIMAA
Sininen 	Neliöjuuri 	Juurekkaat 	L-SP
Punainen 	Virveli
Palikkapartio PäPa
Ruskea 	Ellun Kanat 	Nastatytöt
PP
Harmaa
Huuhaa 	Koljot 	J-SP
Piirien välinen kilpailu 		L-SP

Vastalause tarkastettua tulosluetteloa ja arvostelua vastaan on postitettava tuomarineuvoston puheenjohtajalle viimeistään viikon kuluessa tulosluettelon postileiman päiväyksestä.
Vastalausemaksu on 50 prosenttia osanottomaksusta.Vastalauseen voi esittää kilpailuvartio.
Muutokset tehtävä- ja pisteluettelossa
Ei ole.
Huoltajat ja yleisö
Huoltajille ja muille kisaan tutustujille myydään huoltajapaketti, johon sisältyy ruokailut
ja kahvit, käsiohjelma, lattiamajoitus kilpailukeskuksessa sekä tutustuminen kilpailuun.
Huoltapaketti lunastetaan kilpailutoimistosta, ja se maksaa 20 e.

Käsiohjelmassa voi olla näiden ohjeiden ja määräysten
lisäksi:

• Tuomarineuvoston kokoonpano ja puheenjohtajan osoite (pakollinen)
•	Järjestelytoimikunnan kokoonpano
• Suojelijan tervehdys
•	Vartioluettelot
•	Mainoksia

Huoltajien ja yleisön liikkuminen kilpailumaastossa muutoin kuin järjestetyn huoltaja- tai kutsuvierasohjelman aikana on kielletty. Kilpailuvartion avustaminen johtaa vartion hylkäämiseen.
Omien puhelimien käyttö kilpailualueella on kielletty.
Lääkintähuolto
Kilpailun lääkintäryhmä on paikalla perjantaista klo 18 sunnuntaihin klo 15 asti. Se vastaa
vakavien tapaturmien ensiavusta ja äkillisesti sairastuneiden hoidosta. Kilpailukeskuksessa ja
yörastilla on kiinteä ensiapupiste ja rasteilla liikkuvat ensiapupisteet. Lääkintäryhmään saa
yhteyden puhelimitse rastihenkilökunnan ja toimitsijoiden välityksellä tai kilpailukeskuksessa
paikan päällä. Ensiapupisteissä on päivystys yön yli.
Rasteilla on pikkutapaturmien hoitoon tarvittava välineistö.
Hätätilanteen sattuessa muulloin kuin rastin läheisyydessä on pyrittävä lähimpään puhelimeen.Yleinen hätänumero on 112.
Vakuutus
Vartiot kilpailevat omalla vastuullaan. Kilpailijat on vakuutettu SP:n jäsenmaksuun sisältyvällä
tapaturma- ja vastuuvakuutuksella. Kilpailijoiden tulee olla SP:n jäsenmaksun maksaneita.
Muuta vakuutusta ei ole.
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Es i m e r k k i t e h t ä v ä : S u u n n i s t u s

Es i m e r k k i t e h t ä v ä :
Suunnistus
Tehtäväkäsky
J Ä Ä KENTTIEN KUT S U

Jäällä 14.–15.3.2009
Rasti 		
Tehtävä 		
Maksimipisteet

1
2
12

Harmaa

Aikatehtävä
Suunnistus

Käyräkarttasuunnistus

Kartta alueesta
Kommentteja

•	Koska tavallista karttaa ei anneta kuoressa,
täytyy alueen olla sellainen, että vartiot
eivät eksy siltä ulos.
•	Koska ajat lasketaan yhteen, voi vartion
yhden jäsenen epäonnistuminen nollata
vartion pisteet.
•	Alueelle tarvitaan latuverkko, jotta
ensimmäisen menijän ei tarvitse avata
latua.
• Suunnistettavan matkan ei tarvitse olla
pitkä.
• Talvella on hyvä käyttää väriliituja, koska
pihtileimasimet saattavat katketa.

Aika alkoi tehtäväkäskyn saadessanne.

J Ä Ä KENTTIEN KUT S U
Jäällä 14.–15.3.2009

2

O P E T U S K A RT TA

U I M A R A N TA
1 : 10 000

2,5 m

Jään Suunnistajat c

37

Suunnistakaa oheisen käyräkartan avulla maaliin ja leimatkaa kukin merkitty rasti vähintään
yhteen kilpailukorttiin.Vartio saa hajaantua.
Radan rastit on merkitty maastoon rastilipuin. Kukin rasti leimataan (vedetään viiva) siellä
olevalla väriliidulla rastin numeroa vastaavaan kilpailukortin ruutuun.Virheelliset leimaukset
korjataan R-ruutuihin. Mikäli liitu on hävinnyt, merkitään rastin tunnus. Mallirasti on nähtävissä lähtöpaikalla.

käyräväli

38

35

34

36
33

Vartion jäsenten ajat mitataan erikseen. Kukin aika päättyy, kun vastaava kilpailukortti luovutetaan vaellusrastilla 2.
Tehtävään on arvioitu kuluvan 55 minuuttia.
Arvostelu
Vartion jäsenten ajat lasketaan yhteen
Paras aika 			
= 12 p
1,5 x keskimmäinen aika 		
=0p
väli interpoloidaan suoraviivaisesti
Puuttuva, epäselvä tai virheellinen rastileima
				
=> +30 min
Liitteet
• 3 käyräkarttaa
• 3 kilpailukorttia
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1
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Es i m e r k k i t e h t ä v ä : S u u n n i s t u s

Es i m e r k k i t e h t ä v ä : S u u n n i s t u s

Kilpailukortti A ja rastipöytäkirja

Pistelaskenta

J Ä Ä KENTTIEN KUT S U 		KIL PAILUKORTTI A
Jäällä 14.–15.3.2009 				
Harmaa sarja

J Ä Ä KENTTIEN KUT S U

2 Käyräkarttasuunnistus			

Vartion numero

Rasti

Vartion nimi

hh

Jäällä 14.–15.3.2009

Ha 1

Vääriä leimoja

mm

Arvosteli

ss

Suunnistus päättyi
Suunnistus alkoi

Tarkasti

Suunnistusaika
Toimitsija täyttää
6 Ojan haara

7 Pellon eteläkulma
(ulkopuoli)

8 Avokallion päällä

36

37

38

1 Koillisen kiven
luoteiskulma

2 Jyrkänteen juuri

3 Sorakuopan
länsireuna

4 Eteläisen kumpareen lounaisjuuri

5 Notkon yläosa

31

32

33

34

35

J Ä Ä KENTTIEN KUT S U 		
Jäällä 14.–15.3.2009 				

R

R

Aika A+B+C
Vartio 1
Vartio 2
Vartio 3
Vartio 4
Vartio 5
Vartio 6
Vartio 7
Vartio 8

r A S TI P Ö YT Ä KIRJA Sivu 1(2)
Harmaa sarja

Rastipäällikkö

Puh.

Täyttäjät

Käsialanäyte
0
1
2

4

5

6

1.51.17
1.58.12
3.52.22
1.22.16
1.57.15
2.12.34
2.02.30

Ulkopuolella
Hylätty (1)
1 puutt. = +30 min
8 puutt. = +4 h
6 puutt. = +3 h
4 puutt. = +2 h

(1) Yksi jäsen loukkaantui
=> vartio keskeytti

Rasti Ha 1 (Käyrä)
Teht: 2 Käyräkartta
3

Vaiheet kaavalla laskettaessa
• Lasketaan vartion jäsenten juoksuajat (tulo-lähtö)
• Lasketaan ajat ja sakot yhteen (A+B+C+sakot)
• Muunnetaan kokonaisaika sekunneiksi
• Etsitään paras (=maksimisuoritus) ja keskimmäinen
• Kerrotaan keskimmäinen 1,5:llä (=nollasuoritus)
• Sijoitetaan maksimi- ja nollasuoritus kaavaan
• Sievennetään kaava mahdollisimman pitkälle
• Annetaan täydet pisteet vartioille, joiden aika on
parempi kuin paras aika (=kilp. ulkopuolella)
• Annetaan nolla pistettä vartioille, joiden aika on
huonompi kuin 1,5 x keskimmäinen
• Sijoitetaan loppujen vartioiden ajat kaavaan ja merkitään
pisteet ylös

7

8

9

Vaiheet kuvaajalla laskettaessa
• Sama
• Sama
• Sama
• Sama
• Sama
• Piirretään kuvaajan akselit
mm-paperille
• Sijoitetaan maksimi- ja
nollasuoritus kuvaajaan
• Piirretään näiden väliin viiva
(jyrkkyys lähellä 45 °)
• Katsotaan mitä pisteitä
vartioiden ajat vastaavat ja
merkitään ne ylös

Aika A+B+C
+ sakot
Sv-S0
1.51.17 6677 s
Pm•
1.58.12 7092 s
Sm-S0
Sv-22719s
4.22.22 15742 s
2p•
5.22.16 19336 s
7092s-22719s
4.57.15 17835 s
2.12.34 7954 s
22719-Sv
4.02.30 14550 s
1302,25

Pisteet
12,0
12,0
0,0
5,4
2,6
3,8
11,3
6,3

Maksimisuoritus (paras aika) 7092 s
Keskimmäinen aika
(14550 s + 15742 s)/ 2 =>15146 s
Nollasuoritus (1,5 x kesk.)
22719 s

Pisteet
12 p

No

Vartio

401

Karhu

Saapui
hh

Suunnistuksen lähtö
mm

hh

mm

ss

Huom.
6,3 p
3,8 p
0p
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Aika/sek
7092

14 550 17 835 22 719
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Es i m e r k k i t e h t ä v ä :
L Ä H D Ö N K Ä TEVYY S
Tehtäväkäsky
J Ä Ä KENTTIEN KUT S U

Jäällä 14.–15.3.2009
Rasti 		
Tehtävä 		
Maksimipisteet

L
1
15

Harmaa

Aika- ja taitotehtävä
Kätevyys

Jääpursi

Kommentteja

• Tehtävä voidaan toteuttaa maksimiajan
kanssa tai ilman. Molempien
pistelaskennat on esitetty muutamaa
sivua myöhemmin.
•	Maksimiajan kanssa aikataulu on
paremmin ennustettavissa, ilman
maksimiaikaa vartiot hajoavat enemmän.
•	Esimerkki vaativasta tehtävästä, jolloin
voidaan käyttää jopa sääntöjen sallimaa
maksimia (harmaalla 15 p).
•	Jos ei tuule, koepurjehdus voidaan tehdä
esimerkiksi vartion muiden jäsenten
vetoavulla.

Es i m e r k k i t e h t ä v ä :
L Ä H D Ö N K Ä TEVYYS
Periaatepiirros
J Ä Ä KENTTIEN KUT S U
Jäällä 14.–15.3.2009

Ennen moottorikelkkojen keksimistä nopein talvinen saaristokulkuneuvo oli jääpursi.
Rakentakaa saamastanne materiaalista sekä mukananne olevasta majoitteesta ja sidosnarusta
kuvan mukainen jääpursi ja suorittakaa sillä purjehdus. Pakollisissa varusteissa mainitusta
sidosnarusta (50 m) on tähän tehtävään varattu 30 m. Rakentaminen tapahtuu jäälle rajatulla
alueella. Tuokaa roskat rannassa oleviin roskapisteisiin. Kiinnittäkää purteen vartion nimilappu
(nimi ja numero). Purjehduksen tekee yksi vartion jäsen ilman varusteita. Purjehdus alkaa
Kuusiniemen päässä olevalta lähtölinjalta ja päättyy maalilinjalle. Muu osa vartiosta siirtyy
varusteineen viitoitusta seuraten maalilinjalle.
Tehtävään on arvioitu kuluvan 2 tuntia 40 minuuttia.
Arvostelu
Toimivuus 		
Kestävyys 		
Työn jälki 		

Puomin
kannatin

=5p
=3p
=5p

Purjehdus:
Paras aika 		
=2p
1,5 x keskimmäinen aika = 0 p
väli interpoloidaan suoraviivaisesti
Kukin purresta nouseminen purjehduksen aikana
			
=> +1 min
Purren vetäminen tai työntäminen muulloin kuin liikkeelle lähdössä
			
=> purjehduksesta 0 p
Liitteet
• Periaatepiirros
• 1 pölli, 1 lankku, 4 riukua, 3 vaneria, 2 lautaa
• 40 naulaa (1,5”), 6 naulaa (5”), 3 jalasrautaa
• 10 m köyttä ja roskapussi
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Maston
tukiköydet

Lohenpyrstöliitos
Talja

Jalkatuki
Istuin
Raudat kiinnitetään jalaksiin
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Es i m e r k k i t e h t ä v ä :
L Ä H D Ö N K Ä TEVYY S

Es i m e r k k i t e h t ä v ä :
L Ä H D Ö N K Ä TEVYYS

Arvostelulomake 1(2)

Arvostelulomake 2(2)

Harmaita alueita ei tarvita tietokonelaskennassa

J Ä Ä KENTTIEN KUT S U	ARVO S TELULOMAKE	
Jäällä 14.–15.3.2009	EI KIL PAILIJOILLE
		
Harmaa sarja
1 Jääpursi
Rasti   Ha L (Lähtö)
Vartion numero Vartion nimi
hh

mm

Taitopist.

Purjehdus alkoi
Purjehdusaika
kertaa
Nousi
purresta

mm
x1
min

Aikapist.

/2 p

Pist. yht.

/15 p

K
E

2,0  Kääntyy herkästi, jämäkkä
1,0  Toimii takerrellen

Peräsinlaite

2,0  Toimii kitkattomasti
1,0  Toinen pyörä ei pyöri

Istuin

Vasemman
etujalaksen
rauta

0,0  Ei voi kokeilla
Toimivuus yht.
Tarkasti

Sivutukien
lohenpyrstöliitokset
Peräsinlaitteen
jalasrauta

1,0  Kääntyy helposti
0,5  Kääntyy

Purje

Työn jälki
Sivutukien
köytös
perässä

0,5  Ei toimi
0,0  Ei voi kokeilla

0,5  Pyörät eivät pyöri
0,0  Ei voi kokeilla
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Kestävyys Purje, peräsin, jalakset,
liitokset, masto

Maston
kiinnitys
runkoon
Veti tai työnsi
purtta muuten kuin
liikkeelle lähdössä

Talja

Arvosteli

Jäällä 14.–15.3.2009	EI KIL PAILIJOILLE
		
Harmaa sarja
1 Jääpursi
Rasti   Ha L (Lähtö)

/13 p

(Normaalisti
merkitään pelkkä
suoritusaika)

Kokonaisaika
Toimivuus

J Ä Ä KENTTIEN KUT S U	ARVO S TELULOMAKE	

ss
(Näitä käytetään
vain, jos käytössä ei
ole sekuntikelloa)

Purjehdus
päättyi

Sivu 1(2)

/5 p

Yleisvaikutelma

0,3 Tukeva
0,1 Huono
0,0 Naulattu
1,0 Tukeva
0,7 Heiluu vähän
0,4 Hutera
0,0 Hajalla tai puuttuu
0,4 Hyvät
0,2 Toinen hyvä
0,1 Molemmat huonoja
0,0 Naulattu, korvattu
0,4 Tukevasti kiinni
0,2 Huterasti kiinni
0,0 Puuttuu
0,2 Mukava, tukeva
0,1 Hutera
0,0 Puuttuu
0,3 Tukevasti kiinni
0,2 Huterasti kiinni
0,0 Puuttuu
0,3 Siisti toimiva kokon.
0,2 Kyhäelmä
0,0 Materiaalin haaskausta

Sivu 2(2)

Vartion numero

3,0 Kesti hyvin
2,0 Pieniä vaikeuksia
1,0 1 iso vika
0,5 2 isoa vikaa
0,0 Hajosi
Puomin
kiinnitys

Purjeen
kiinnitys

0,4 Hyvin kiinni mastossa
0,2 Purjeen varassa
0,0 Puomi puuttuu
0,4 Hyvin kiinni mastossa
ja puomissa
0,2 Toinen huonosti
0,0 Irti

Peräsinlaitteen
kannatus

0,5 Kannatussokka ehjä
0,2 Ehjä mutta hölskyy
0,0 Perä laahaa, sokka
murtunut

Peräsinlaitteen
vaneri

0,2 Taivutus ehjä
0,1 Rikki
0,0 Puuttuu

Peräsinlaitteen
vaneri

0,2 Vaneritaivutukset ehjät
0,1 Toinen ehjä
0,0 Molemmat rikki

Oikean
etujalaksen
rauta

0,3 Tukevasti kiinni
0,1 Huterasti kiinni
0,0 Molemmat rikki

Kestävyys ja työn jälki yht.

/8 p
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Es i m e r k k i t e h t ä v ä :
L Ä H D Ö N K Ä TEVYYS
Pistelaskenta B (rakentamisella maksimiaika)

Es i m e r k k i t e h t ä v ä :
L Ä H D Ö N K Ä TEVYY S
Pistelaskenta A (esimerkkitehtäväkäskyn mukaan)
Vaiheet kaavalla laskettaessa
Vaiheet kuvaajalla laskettaessa
• Sama
• Lasketaan purjehdusaika ja sakot yhteen
• Sama
• Muunnetaan kokonaisaika sekunneiksi
• Etsitään paras (=maksimisuoritus) ja
• Sama
keskimmäinen
• Sama
• Kerrotaan keskimmäinen 1,5:llä
(=nollasuoritus)
• Piirretään kuvaajan akselit mm-paperille
• Sijoitetaan maksimi- ja nollasuoritus kaavaan
• Sievennetään kaava mahdollisimman pitkälle
• Sijoitetaan maksimi- ja nollasuoritus
kuvaajaan
• Annetaan täydet aikapisteet vartioille, joiden
• Piirretään näiden väliin viiva (jyrkkyys
aika on parempi kuin paras aika (=kilp.
ulkopuolella)
lähellä 45 °)
• Annetaan nolla aikapistettä vartioille, joiden aika • Katsotaan mitä aikapisteitä vartioiden
ajat vastaavat ja merkitään ne ylös
on huonompi kuin 1,5 x keskimmäinen
• Sijoitetaan loppujen vartioiden ajat kaavaan ja
• Sama
merkitään aikapisteet ylös
• Lisätään aikapisteisiin (max 2) taitopisteet (max 13)
Purjehdusaika
Aikap. Taitop. Yht.p.
Purjehdusaika
+ sakot
0,4
6,9
7,3
Sv-S0
Vartio 1 2.35 2 nous. = +2 min
4.35 275 s
Pm•
0,7
10,2
10,9
Vartio 2 4.01
4.01 241 s
Sm-S0
Vartio 3 1.12
1.12
72 s
2,0
11,7
13,7
1,7
12,1
13,8
Vartio 4 1.54
1.54 114 s
Sv-331,5s
2,0p•
Vartio 5 2.59 Hylätty (1)
72s-331,5s
0,0
9,5
9,5
Vartio 6 3.11
3.11 191 s
1,1
9,8
10,9
0,8
8,4
9,2
Vartio 7 2.42 1 nousu = +1 min
3.42 222 s
331,5-Sv
Vartio 8 3.41
3.41 221 s
129,75
0,9
7,6
8,5
(1) Työnsi purtta

Maksimisuoritus (paras aika)
Keskimmäinen aika
Nollasuoritus (1,5 x kesk.)

Aikapisteet

72 s
221 s
331,5 s

Kätevyystehtävissä rakentamisella on usein maksimiaika, jonka ylittämisestä vartioille lasketaan
aikakerroin 0 –100 % (ks. 3.4.5). Tehtäväkäskyn tekstin alkuun (heti nimen perään) tulee laittaa
teksti: Aika alkoi tehtäväkäskyn saadessanne. Aikaa tehtävän tekemiseen on 2 tuntia 30 minuuttia.
Tehtäväkäskyssä on mainittava myös ajan päättymistapa. Lisäksi Arvosteluun tulevat rivit:
30 min ajan ylitys = 0 p
· väli interpoloidaan suoraviivaisesti
Vaiheet kaavalla laskettaessa
Vaiheet kuvaajalla laskettaessa
(Aikapisteet kuten Pistelaskenta A:ssa)
(Aikapisteet kuten Pistelaskenta A:ssa)
• Sijoitetaan maksimi- ja nollasuoritus kaavaan • Piirretään kuvaajan akselit mm-paperille
• Sievennetään kaava mahdollisimman pitkälle • Sijoitetaan maksimi- ja nollasuoritus
• Annetaan täydet taitopisteet vartioille, joiden • Piirretään väliin viiva (jyrkkyys n. 45 °)
aika on korkeintaan 2 tuntia 30 minuuttia
• Sama
• Annetaan nolla taitopistettä vartioille, joiden • Sama
aika on vähintään 3 tuntia
• Lasketaan loppujen vartioiden rakentamisaika • Sama
• Sama
• Muunnetaan rakentamisaika sekunneiksi
• Sijoitetaan loppujen vartioiden ajat kaavaan ja • Katsotaan mitä aikakerrointa vartioiden
merkitään aikakertoimet ylös
ajat vastaavat ja merkitään ne ylös
• Sama
• Kerrotaan vartioiden taitopisteet
aikakertoimilla
Rakentamisaika
Aikak. Taitop. Aikap. Yht.p.
Sv-S0
1,0000
6,9
0,4
7,3
Vartio 1
ali
- (1)
Pm•
1,0000
10,2
0,7
10,9
Vartio 2
ali
Sm-S0
Vartio 3 2.32.07 9127 s
0,9294
11,7
2,0
12,9
1,0000
12,1
1,7
13,8
Vartio 4
ali
Sv-10800s
x
+
=
2,0p•
Vartio 5 2.54.35 10475 s
9000s-10800s 0,1806
9,5
0,0
1,7
Vartio 6
ali
1,0000
9,8
1,1
10,9
0,7106
8,4
0,8
6,8
Vartio 7 2.38.41 9521 s
10800-Sv
Vartio 8
ali
1800
1,0000
7,6
0,9
8,5
(1) Rastilla ei kirjattu Maksimisuoritus
9000 s
alle 2.30.00 aikoja
Nollasuoritus (1,5 x kesk.)
10800 s
Aikakerroin
1

2,0 p
1,7 p

0,71

0,7 p

0p
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Aika/sek
72 114

241

331,5

0,18
0

Aika/sek
9 000

9 521

10 475 10 800
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Liitteet

Es i m e r k k i t e h t ä v ä :
A rv i o i n t i
Kommentteja

Tehtäväkäsky
J Ä Ä KENTTIEN KUT S U
Jäällä 14.–15.3.2009
Rasti 		
Tehtävä 		
Maksimipisteet

Es i m e r k k i t e h t ä v ä :
A rv i o i n t i

5
6
5

Vihreä

•	Kiven lämpö ehtii tasaantua, kun se
viedään seuraavalle rastille.
•	Imettävän purkin on hyvä olla
epäsäännöllisen muotoinen tai se voi olla
esimerkiksi repussa piilossa.

Taitotehtävä

Arvostelulomakkeet A ja B
J Ä Ä KENTTIEN KUT S U	ARVO S TELULOMAKE A Sivu 1(2)
Jäällä 14.–15.3.2009

Vihreä sarja

6 Tilavuuden ja lämpötilan arviointi

Rasti   Vi 5 (Koukkuniemi)

Täyttäjät

Käsialanäyte
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Jokamiehentaidot

Tilavuuden ja lämpötilan arviointi
Tehkää seuraavat arviointitehtävät:
•	Lämmittäkää n. 1 litra vettä 50ºC lämpöiseksi.
•	Litistäkää annettu tölkki siten, että sen sisätilavuus pienenee puoleen alkuperäisestä tilavuudestaan. Tölkkiä ei saa puhkoa.
•	Imekää pillillä 7 desilitraa mehua annetusta purkista. Purkkiin ei saa koskea ennen kuin
imeminen on päättynyt.
• Sahatkaa osoitetusta pöllistä 2 litran kokoinen pala.
•	Lämmittäkää annettu kivi siten, että sen lämpötila (pintalämpö) on 40ºC.
•	Veden ja kiven lämmittämiseen voi käyttää rastilla olevia nuotioita.
Palauttakaa vesi, tölkki, mehupurkki ja pölli rastin mittauspisteeseen. Kivi palautetaan rastille
6, jonne on matkaa noin 300 metriä.

No Vartio

Liitteet
• Tölkki
•	Mehupurkki
•	Kivi
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Tölkki
Tilavuus

Mehu
Tilavuus

Pölli
Tilavuus

601 Kärppä
602 Majava

J Ä Ä KENTTIEN KUT S U	ARVO S TELULOMAKE B
Jäällä 14.–15.3.2009

Vihreä sarja

6 Tilavuuden ja lämpötilan arviointi

Rasti   Vi 6 (Taimisuo)

Tehtävään on arvioitu kuluvan 40 minuuttia.
Arvostelu
Kukin kohde (veden lämpötila, tölkin tilavuus, imetyn mehun tilavuus, pöllin tilavuus ja kiven
pintalämpö):
Virhe 5 %
= 1,0 p
Virhe 50 %
=0p
• väli interpoloidaan suoraviivaisesti

Vesi
Lämpötila

Täyttäjät

No Vartio

Käsialanäyte
0
1

2

3

4

5

6

7

Sivu 1(2)

8

9

Kivi
Lämpötila

601 Kärppä
602 Majava
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Liitteet

Liitteet

Es i m e r k k i t e h t ä v ä :
A rv i o i n t i

Es i m e r k k i t e h t ä v ä :
EN S IA P U

Pistelaskenta (Kiven lämmittäminen)

Tehtäväkäsky

J Ä Ä KENTTIEN KUT S U

J Ä Ä KENTTIEN KUT S U

Jäällä 14.–15.3.2009

Jäällä 14.–15.3.2009

Vaiheet kaavalla laskettaessa
• Sijoitetaan maksimi- ja nollasuoritus
kaavaan
• Sievennetään kaava mahdollisimman
pitkälle
• Annetaan täydet pisteet vartioille, joiden
kiven lämpötila on 38 °C - 42 °C
• Annetaan nolla pistettä vartioille, joiden
kiven lämpötila on alle 20 °C tai yli 60 °C
• Lasketaan loppujen vartioiden virhe
• Sijoitetaan virheet kaavaan ja merkitään
pisteet ylös
Pintalämpö
Vartio 1
32,5
Vartio 2
43,2
Vartio 3
5,6
Vartio 4
26,1
Vartio 5
34,7
Vartio 6
16,7
Vartio 7
47,4
Vartio 8
24,8

Virhe
7,5
3,2
34,4
13,9
5,3
23,3
7,4
15,2

Vaiheet kuvaajalla laskettaessa
• Piirretään kuvaajan akselit millimetripaperille
• Sijoitetaan maksimi- ja nollasuoritus kuvaajaan
• Piirretään näiden väliin viiva
(jyrkkyys lähellä 45 °)
• Katsotaan mitä pisteitä vartioiden ajat
vastaavat ja merkitään ne ylös

Sv-S0
Pm•
Sm-S0
Sv-20
0p•
2-20
20-Sv
18

”Oikea vastaus”
Maksimisuoritus (5 % x 40 °C)
Nollasuoritus (50 % x 40 °C)

Pisteet
0,7
0,9
0,0
0,3
0,8
0,0
0,7
0,3
40 °C
2 °C
20 °C

Pisteet
1,0 p
0,7 p

0,3 p
0p
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Lämpö
20

24,8

38 40 42

47,4

Valmis
arvostelutaulukko

• Lämpö mitataan 0,1 °
tarkkuudella
• Lasketaan etukäteen, mitä
pisteitä lämpötilat 20–60 °C
vastaavat
• Sijoitetaan tulokset
taulukkoon
Pintalämpö
Pisteet
1,0
37,1–42,9
0,9
35,3–44,7
0,8
33,5–46,5
31,7–48,3
0,7
29,9–50,1
0,6
28,1–51,9
0,5
26,3–53,7
0,4
0,3
24,5–55,5
0,2
22,7–57,3
20,9–59,1
0,1
muuten
0,0

Rasti 		
Tehtävä 		
Maksimipisteet

3
5
8

Ruskea

Aika- ja taitotehtävä
Ensiapu

Kommentteja

•	Jos todellista savua ei ole riittävästi,
voidaan huoneistoon laittaa kyltti “Savua”.
Näin vartio tietää tilanteen, jossa ollaan.
•	Mikäli jonkin vamman tai sairauden
lavastaminen ei ole mahdollista riittävän
hyvin, se voidaan kuvailla tai suoraan
kertoa tehtäväkäskyssä.
• Tällainen tehtävä huonosti toteutettuna
on todellinen “aikapommi”, jolla
saadaan todella pitkät jonotusajat. Hyvin
suunniteltuna tehtävää voidaan käyttää
SM-tasollakin.
• Suorituspaikkoja on oltava riittävästi.
Seuraavan vartion on oltava valmiina
suorittamaan heti, kun edellinen on
poistunut.
•	Kokoava rastipiste => odotusalue,
josta ei näe suorituspaikoille =>
läpivirtausperiaate.

Pelastaminen
Aika alkoi tehtäväkäskyn saadessanne. Aikaa tehtävän tekemiseen on 5 minuuttia.
Rastimies keskeyttää suorituksen ajan loppuessa.
Vartio on hiihtovaelluksella ja ohittaa tunnetun ilonviettopaikan.
Talon ikkunasta tulee savua. Talossa tiedetään majailevan rappioalkoholisteja.
Aika ja paikka ovat todellisia. Tehkää jotain!
Tehtävään on arvioitu kuluvan 8 minuuttia.
Arvostelu
Annetussa ajassa tehdyt toimenpiteet.

• Vartion pisteitä etsittäessä
taulukkoa käydään läpi
ylhäältä alas, kunnes lämpö
mahtuu rajoihin

60
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Liitteet

Es i m e r k k i t e h t ä v ä :
EN S IA P U

Es i m e r k k i t e h t ä v ä :
EN S IA P U

Rastin toimintapiirros

Arvostelulomake A ja rastipöytäkirja

J Ä Ä KENTTIEN KUT S U

J Ä Ä KENTTIEN KUT S U	ARVO S TELULOMAKE A

Jäällä 14.–15.3.2009

Jäällä 14.–15.3.2009	EI KIL PAILIJOILLE
5 Pelastaminen
Rasti   Ru 3 (37)
Ruskea sarja
Vartion numero Vartion nimi

A.1 Talon
tutkiminen
A.2 Välitön
ensiapu

Pist. A.

/3,4 p

0,4 0,2
- huoneisto A:n nopea ja järjestelmällinen tutkiminen
Potilas 1: tajuton, häkämyrkytys
- nopeasti ulos, hengityksen tarkkailu ja
avustaminen- kylkikanavointiasento
Potilas 2: tajuton, häkämyrkytys
- nopeasti ulos, hengityksen tarkkailu ja avustaminen
- kylkikanavointiasento
Potilas 3: kaapissa piilossa, hysteerinen
- nopeasti ulos
- rauhoittelu ja tarkkailu

A.3 Kaasupullo - huomaaminen ja ulos vienti
A.4 Ovet ja
- pidetään suljettuina
ikkunat
Arvosteli

0

K

E

K
K

E
E

K
K

E
E

K
K
K

E
E
E
K

0,4
kpl

Tarkasti

E

0,2
kpl

0
kpl
= 9 kpl

J Ä Ä KENTTIEN KUT S U	RA S TI P Ö YT Ä KIRJA
Rastipäällikkö

Täyttäjät

Puh.
Käsialanäyte
0
1

No Vartio

Sivu 1(1)

Ruskea sarja

Jäällä 14.–15.3.2009

2

Saapui
hh
mm

Rasti Ru 3 (37)
3

4

Suorittamaan
hh
mm

5

6

Od.
mm

7

8

9

Huom!

301 Laulujoutsen
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Liitteet

Es i m e r k k i t e h t ä v ä :
EN S IA P U

Es i m e r k k i t e h t ä v ä :
L u o n to

Arvostelulomake B ja C

Tehtäväkäsky

J Ä Ä KENTTIEN KUT S U	ARVO S TELULOMAKE B

J Ä Ä KENTTIEN KUT S U

Jäällä 14.–15.3.2009	EI KIL PAILIJOILLE
5 Pelastaminen
Rasti   Ru 3 (Hanskasaari) Ruskea sarja
Vartion numero Vartion nimi

B.1 Talon
tutkiminen
B.2 Välitön
ensiapu

B.3 Ovet ja
ikkunat

Pist. B

Jäällä 14.–15.3.2009
/2,2 p

0,4 0,2
- huoneisto A:n nopea ja järjestelmällinen tutkiminen
Potilas 4: nukkuu, humalatila (haju)
- nopeasti ulos
- tarkkailu
Potilas 5: nukkuu, humalatila (haju)
- nopeasti ulos
- tarkkailu

K

E

K
K

E
E

K
K

E
E
K

- pidetään suljettuina

Arvosteli

0

Tarkasti

0,4
kpl

E

0,2
kpl

0
kpl
= 6 kpl

J Ä Ä KENTTIEN KUT S U	ARVO S TELULOMAKE C

C.1 Oven
avaustekn.

C.2 Toimintajärjestys

- ovi auki siten, että itse matalana karmin suojassa,
jolloin räjähdyksen sattuessa ei kukaan vartion
jäsenistä ei ole oven edessä
- liikkuminen matalana lattian tasossa
- 1. pelastus, 2. hätäilmoitus
- 3. sammutus, 4. opastus

C.3 Hätäilmoitus

- aloitus
- opastus oikein

Arvosteli
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Pist. C

Hätäilmoituksen tekeminen
sulkee yhden vartion
jäsenen pois suorituksesta.
Tarkasti

Sininen

Taitotehtävä
Luonnontuntemus

Punaiset marjat
Vastatkaa marjapolun varrella oleviin kysymyksiin oheiselle vastauslomakkeelle.
Marjapolun pituus on noin 700 m.
Vastauslomake palautetaan polun päässä.
Tehtävään on arvioitu kuluvan 20 minuuttia.
Arvostelu
Kukin oikea vastaus= 0,4 p

/2,4 p

0,4 0,2
K

0
E

K

E

K
K
K
K

E
E
E
E

0,4
kpl

4
7
6

Liitteet
• Vastauslomake

Jäällä 14.–15.3.2009	EI KIL PAILIJOILLE
5 Pelastaminen
Rasti   Ru 3 (Hanskasaari) Ruskea sarja
Vartion numero Vartion nimi

Rasti 		
Tehtävä 		
Maksimipisteet

0,2
kpl

0
kpl
= 6 kpl
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Es i m e r k k i t e h t ä v ä :
L u o n to

Es i m e r k k i t e h t ä v ä :
L u o n to

Vastauslomake (toinen sivu jätetty pois)

Mallivastaukset (toinen sivu jätetty pois)

J Ä Ä KENTTIEN KUT S U	
Jäällä 14.–15.3.2009

Va s ta u s l o m a k e

Sivu 1(2)

Toimitsija täyttää

Punaiset marjat / Röda bär
Vartion numero Vartion nimi
Sarja

 Punainen

/6 p

 Sininen

Mitä hilloja? / Vilka sylter?

0,4 0,2

1.
2.
3.

0










 
 





 









J Ä Ä KENTTIEN KUT S U

Jäällä 14.–15.3.2009
				

5.
6.
Mitä kuivattuja marjoja? / Vilka torkade bär?
7.
8.
9.
10.
jatkuu...

0,4 0,2
kpl
kpl

Tarkasti
Sivu yht.
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sivu 1(2)

Ei kilpailijoille

7 Punaiset marjat

1
2

3

Mitä marjoja kukinnoista tulee? / Vilka bär blir det av blommorna?
4.

Mallivastaus

4

5
6

7

0
kpl

8

= 10 kpl

9

/4 p

10

Mitä hilloja? / Vilka sylter?
Pihlaja
Rönn
Puolukka
Puola
Lingon
Punainen viinimarja
Viinimarja
Punaherukka
Herukka
Punaviinimarja
Vinbär
Röda vinbär
Mitä marjoja kukinnoista tulee? / Vilka bär blir det av blommorna?
Lillukka
Stenhallon
Stenbär
Ruohokanukka
Kanukka
Hönsbär
Punakoiso
Koiso
Besksöta
Mitä kuivattuja marjoja? / Vilka torkade bär?
Punainen viinimarja
Viinimarja
Punaherukka
Herukka
Punaviinimarja
Vinbär
Röda vinbär
Orapihlaja
Hagtorn
Ruusunmarja/Ruusu
Nypon
Pihlaja
Rönn
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KI S ALAKANA
J Ä Ä KENTTIEN KUT S U

Jakaantumisohje

Jäällä 14.–15.3.2009

J Ä Ä KENTTIEN KUT S U

Ajolampi Aslak
H4 5 Moottorikelkka

Jäällä 14.–15.3.2009
Rasti 		

1

Ruskea

Paja Sofia
R4 6 Vanne
H5 6 Torvi

Jakaantumisohje
Vaeltakaa erillään kolme seuraavaa rastiväliä ja kokoontukaa uudelleen rastilla 4.

Metsola Nestori
S4 6 Norpat
7 Punaiset marjat
P5 6 Suomen Joutsen
R5 7 Lampaat
H6 7 Merilinnut

Kullakin reitillä on tehtäviä, jotka vaativat erilaisia taitoja sekä henkilökohtaisia ja alla mainittuja vartiokohtaisia varusteita.
Reitti A

Reitti B

1 - 2A - 3A - 4

Rastit

1 - 2B - 3B - 4

1 - 2C - 4

11 p

9p

6p

Tehtävät

Lampaat
Paleltuma

Lampaat
Leivontamausteet

Luotsaus

Taidot

Lammastuotteiden
tuntemus
Ensiaputaito

Ruuanlaittotaidot

Merenkulkutaidot
Näppäryys

Varusteet

Ensiapuvälineet

Myrskykeitin

Narua 30 m
Metrimitta

Arvioitu
aika

2 h 20 min

2 h 20 min

1 h 30 min

Nunnalahti Akseli
P6 7 Salakuljetus

Risteys Kerttu
S2 4 Sairaankuljetus
Kultaranta Lasse
S1 3 Mårtensson
P1 –
R1 3 Karstaus
H8 9 Sekstantti

Munkkiniemi Aija
S6 9 SOS
P7 8 Valot merellä
R7 9Hätämerkit
H7 8 Tiedon kulku

Käyrä Matilda
H1 3 Käyräkartta

Tukki Immanuel
S7 10 Ajopuu
P8 9 Lossi
R8 10 Ajopuu

Laguuni Armas
S8 11 Vipukelkka
12 Kalaruuat
P9 10 Onki
11 Leipä
12 Peruna
R9 11 Jääkenkä
12 Leipä
13 Mausteet
H9 10 Tuura
11 Pleissaus
Rapalahti Sven
H10 12 Åland
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Uimaranta Hemminki
P2 3 Tuulet ja sää
R2 4 Happikato
H2 3 Itämeri hädässä

Kirkko Kaapo
S5 8 Surunvalittelut
R6 8 Hautaus

Kokoontumisrastilla on tehtävä, jota ensimmäisenä saapuva voi alkaa jo
yksin suorittaa. Hän tarvitsee kirvestä.

Liitteet
• 3 karttaa

Örmäkkä Edvard
P3 4 Merikortti
H3 4 Sunfaraa

Reitti C

Max. pist.

Hyvää matkaa!

Hanskasaari Jooseppi
S3 5 Pelastautuminen
P4 5 C2H5OH
R3 5 Pelastaminen

Sininen
Punainen

Maali Unelma
SM 16 Nestori M.
PM 17 Engelsmannit
RM 20 Yllätys III
HM 15 Taitoluistelu

MÄNTYNIEMI

Lähtö Tarvo
SL 1 Veistos
2 Valkoinen kartta
PL 1 Ajoankkuri
2 Sukellusveneet
RL 1 Kota
2 Yllätys I
HL 1 Jääpursi

Karitsa Yrjö
S10 14 Merimerkki
15 Kiire
Apaja Joonas
P10 13 Talvikalastus
R10 14 Talvikalastus
Luoto Irma
P11 14 Hylyt
R11 15Viron kieli
16 Paleltuma

Ruskea
Harmaa

Luotsi Linda
S9 13 Eksyminen
P12 15 Navigointi
R12 17 Luotsaus
H11 13 Navigointi

Lammassaari Esteri
P13 16 Äkkiä pakoon
R13 18 Yllätys II
19 Kairaus
H12 14 Evakkoretki

0

0,5

1 km
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Rasti

Lähtö
Tarvo Jää

Kultaranta
Lasse Jää

Käyrä
Uimaranta
Matilda Jää
Hemminki Jää

Risteys
Örmäkkä
Kerttu Jää
Edvard Jää

Hanskasaari
Jooseppi Jää

Ajolampi
Paja
Aslak Jää
Sofia Jää

Metsola
Nestori Jää

Nunnalahti
Kirkko
Akseli Jää
Kaapo Jää

Munkkiniemi
Aija Jää

Tukki
Immanuel Jää

Kultaranta
Laguuni (Yö)
Lasse Jää
Armas Jää

Apaja
Rapalahti
Luoto
Joonas Jää
Sven Is
Irma Jää

Luotsi
Linda Jää

Karitsa
Yrjö Jää

Lammassaari
Esteri Jää

Maali
Unelma Jää

Tehtävän nimi

Veistos
Valkoinen kartta
Ajoankkuri
Sukellusveneet
Kota
Yllätys I
Jääpursi
Mårtensson

Karstaus
Käyräkartta
Tuulet ja sää
Happikato
Itämeri hädässä
Sairaankuljetus
Merikortti
Sunfaraa
Pelastautuminen
C2H5OH
Pelastaminen
Moottorikelkka
Vanne
Torvi
Norpat
Punaiset marjat
Suomen Joutsen
Lampaat
Merilinnut
Salakuljetus
Surunvalittelut
Hautaus
SOS
Valot merellä
Hätämerkki
Tiedon kulku
Ajopuu
Lossi
Sekstantti
Vipukelkka
Kalaruuat
Onki
Leipä
Peruna
Jääkenkä
Mausteet
Tuura
Pleissaus
Talvikalastus
Åland
Hylyt
Viron kieli
Paleltuma
Eksyminen
Navigointi
Luotsaus
Merimerkki
Kiire
Äkkiä pakoon
Kairaus
Yllätys II
Evakkoretki
Nestori Miikkulainen
Engelsmannit
Yllätys III
Taitoluistelu

Sininen

ra
L
L

1

4
4

M

te
1
2

3

2
4

3
5

6
7

5
8

6
9

7
10

8
8
11
12

9
13

10
10
14
15

16

Punainen

ra

te

L
L
1
2

1
–

2
3

3
4

4
5

5
6

6
7

7
8

8
9

9
9
9
10
11
12

10
13

11
14

12
15

13
16

M
17

Ruskea

ra

te

L
L
1
2

1
3

2
4

3
5

4
6

5
7

6
8

7
9

8
10

9
11

9
9
12
13

10
14

11
11
15
16

12
17

13
13
18
19

M
20

3

3
4

4
5

5
6

6
7

7
8

8
9

9
9
10
11

10
12

11
13

12
14

M
15

9
10
11
12
13
M

0,7
1,0
1,0
1,0
1,0
1,2
1,0
1,0
1,0

1,0
1,0
1,0
1,0
0,9

1,0
1,0
1,0
1,1
1,1
1,2
1,2
1,3
1,3

2600
1800
1200
1100
900
2300
1000
1000
1600

0:26
0:25
0:17
0:15
0:12
0:39
0:14
0:14
0:22

0:55
0:38
0:25
0:25
0:21
0:59
0:25
0:27
0:44

300
700
600
1000
2100

0:04
0:10
0:08
0:14
0:21

0:06
0:15
0:12
0:21
0:40
4700 4700 0:58 1:36
16800 18200 4:06 7:00

300
700
600
1000
2100

12100 13500 3:08 5:24

2100
1700
1000
1100
900
1900
900
1000
1500

Yö
Talvikalastus
Hylyt
Navigointi
Äkkiä pakoon
Engelsmannit

1:30 2:00
4:05 5:55

0:30 0:40
0:20 0:25
0:20 0:30
0:05 0:05
0:15 0:20

2:35 3:55

Ajoankk., sukell. 1:00 1:30
Haaverit
0:05 0:05
Tuulet ja sää
0:10 0:20
Merikortti
0:20 0:30
C2H5OH
0:10 0:20
Suomen Joutsen 0:10 0:15
Salakuljetus
0:15 0:20
Valot merellä 0:10 0:15
Lossi
0:15 0:20
Yö

Min Max

Suoritus

Aikakerroin kasvaa kun pimenee tai maasto vaikeutuu

Laguuni (yö)
Apaja
1,0
Luoto
1,0
Luotsi
1,0
Lammassaari 1,0
Maali
0,7
Su yhteensä
Yhteensä

Kulkuaika

6:34
7:14
7:42
8:17
8:43

13:00
14:26
14:56
15:23
15:59
16:22
17:11
17:41
18:05
18:43

Eka

6:30
7:04
7:34
8:02
8:22
8:58

14:00
14:31
15:06
15:43
16:09
16:32
17:26
17:51
18:20

Eka

Kulkuaika saadaan
kaavasta: Kun saadaan
tuloksia koevartioista,
voidaan säätää
perusnopeuksia ja kunkin
rastivälin aikakertoimia

7:06
8:01
8:39
9:30
10:16

13:00
15:25
16:09
16:55
17:50
18:32
19:46
20:32
21:14
22:19

Saapuu
Tod.
Tod.
Vika
eka
vika

6:00
7:00
7:20
7:50
8:15

13:00
13:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00

Aikakerroin

7:00
7:46
8:26
9:09
9:35
10:36

14:30
15:30
16:29
17:25
18:10
18:47
20:06
20:47
21:34

Vika

Matka
Nopeus

7:00
7:30
8:30
9:15
10:15
11:00

15:00
16:00
16:40
17:40
18:50
19:30
20:40
21:30
22:20
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La yhteensä

Matka

Nop.Hit. Linnun Reitti Nop. Hit.

Aikakerr.

6:42

Harmaa

Aurinko nousee

7.3.2009

Lähtö
Kultaranta
Uimaranta
Örmäkkä
Hanskasaari
Metsola
Nunnalahti
Munkkiniemi
Tukki
Laguuni (yö)

2

Aukeaa Sulk.

2

Lähtee

1

Tehtävät

1

18:13

L

Aurinko laskee

te

km/h

ra

km/h

KI S AKAAVIO
J Ä Ä KENTTIEN KUT S U	RA S TIT JA TEHT Ä V Ä T

L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Rastipäällikkö

Hitain2,8
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Nopein4,2
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160
2600
1800
1200
1100
900
2300
1000
1000
1600
10
15
15
25
35

70
50
30
20
15
80
20
60
30

Rasti auki
av
su
Lähtö
12:30 14:30
1 Kultaranta
14:20 15:45
2 Uimaranta
15:00 16:55
3 Örmäkkä
15:25 17:55
4 Hanskasaari 16:00 18:35
5 Metsola
16:20 19:05
6 Nunnalahti
17:15 20:45
7 Munkkiniemi 17:40 21:20
8 Tukki
18:20 22:40
9 Laguuni (Yö) 18:55
7:00
10 Apaja
6:05 7:50
11 Luoto
6:45 8:30
12 Luotsi
7:15 9:15
13 Lammassaari 7:50 9:45
Maali
8:15 10:40

5:50
6:35
6:55
7:45
7:55

5:25
6:20
6:40
7:35
7:50

15
15
15
15
15

5:10
6:05
6:25
7:20
7:35

Varust. jako
aika ilmoitt.
15 11:40
15 13:45
15 14:20
15 14:15
15 14:40
15 15:35
15 16:10
15 16:40
15 16:55
30 15:45

Tulokset valmiina 11:00
Palkintojen jako 11:30

25
15
15
10
5

Rastin pystytys
tulo kulj lähtö
12:00 5 11:55
14:10 10 14:00
14:50 15 14:35
15:05 35 14:30
15:30 35 14:55
16:10 20 15:50
16:45 20 16:25
17:20 25 16:55
17:50 40 17:10
16:55 40 16:15

6:30
7:05
7:35
8:05
8:25
9:00

7:00
7:50
8:30
9:15
9:45
10:40

40
25
15
15
10
5

70
0
15
0
0
0

40
5
5
15
0
10

9:30
8:30
9:20
9:55
10:00
11:00

7:40
8:25
9:00
9:40
10:00
10:50

7:00
8:00
8:45
9:25
9:50
10:45

0
10
15
10
5
5

4700
8:45
10:40

T ULO S TOIMI S TO
tulo
lask syöttö valmis
14:35
120
20
16:55
15:55
35
15
16:45
17:20
25
10
17:55
18:45
20
5
19:10
18:50
20
5
19:15
19:10
15
5
19:30
19:35
0
5
19:40
21:20
0
5
21:25
22:05
0
10
22:15

Reitin pituus Yö - M
Ensimmäinen vartio maalissa
Viimeinen vartio maalissa

40
25
30
5
20

Rasti auki
Avat
Sulj
12:30
13:00
14:20
15:40
15:00
16:35
15:25
17:25
16:00
18:15
16:20
18:50
17:15
20:25
17:40
21:05
18:20
22:20
18:55
7:00
6:05
7:10
6:45
8:05
7:15
8:45
7:50
9:40
8:15
10:20

Rastin purkaminen
aika lähtö kulj
0
14:30
5
0
15:45 10
10 17:05 15
15 18:10 35
20 18:15 35
15 18:50 20
10 19:15 20
10 20:55 25
5
21:25 40

30
20
20
5
15

Suoritus päättyy
min
max
14:00 14:30
14:55 15:45
15:40 16:55
16:15 17:55
16:40 18:35
17:00 19:05
18:00 20:45
18:20 21:20
19:05 22:40
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15
10
20
5
20

aika
30
10
10
20
30
10
30
20
30
120

13500
19:25
23:10

7:10
8:05
8:45
9:40
10:20

Suoritusaika
min
max
60
90
5
5
10
20
20
30
10
20
10
15
15
20
10
15
15
20

7.3.2009
16:09

Punainen sarja

Sarja: Punainen

6:35
7:15
7:45
8:20
8:45

Suoritus alkaa
min
max
13:00 13:00
14:50 15:40
15:30 16:35
15:55 17:25
16:30 18:15
16:50 18:50
17:45 20:25
18:10 21:05
18:50 22:20
19:25 23:10

L max
13:00
Lyö max 7:00

E t e n e m i s a i k ata u l u Käsin tehty
7.3.2009
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Rasti

5
10
10
15
20

50
35
15
15
10
45
10
30
20

Aika edell. rastilta
min
max

Reitin pituus L - Yö
Ensimmäinen vartio yöpymisrastilla
Viimeinen vartio yöpymisrastilla

Apaja
300
Luoto
700
Luotsi
600
Lammassaari
1000
Maali
2100
yht 18200

Lähtö
Kultaranta
Uimaranta
Örmäkkä
Hanskasaari
Metsola
Nunnalahti
Munkkiniemi
Tukki
Laguuni (Yö)

Matka
ed. rastilta

L min
13:00
Lyö min 6:30
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10
11
12
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Rasti

Sarja: Punainen

Liitteet
Liitteet
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OHJE RA S TI P Ä Ä LLIK Ö ILLE
Yleistä rastien toiminnasta
Rastipäällikön tehtävä on vastata rastin sujuvuudesta ja toimivuudesta. Suorituspaikkojen
määrä on syytä suunnitella siten, ettei jonotusta pääse syntymään.Vartion eteneminen rastilla
pitäisi saada mahdollisimman nopeaksi.
Vartion tullessa rastille rastipöytäkirjaan merkitään vartion saapumisaika. Ilmoittautumisen
yhteydessä vartiolle annetaan tehtäväkäsky ja -materiaali. Osa tehtävistä on sellaisia, joita
on tarkoitus tehdä matkan varrella, osa taas rastilla suoritettavia, joista osa rastimiehen
valvottavia. Tehtävän vastaanottamisen jälkeen jokaisesta vartiosta täytetään arvostelulomake
ja pisteet lasketaan valmiiksi tulostoimistoa varten. Tehtäväkäskyjä ja muita rastin papereita
ei saa luovuttaa kenellekään. Rasteilla (yleisörastia lukuunottamatta) ei saa olla ulkopuolisia
katselijoita.
Tehtäväkäskyt, rastipöytäkirjat ja arvostelulomakkeet on painettu sarjan väriselle paperille. Kaikille sarjoille yhteisiä rasteja on paljon, joten on syytä olla tarkkana paperien värin
suhteen.
PT-kisat on tehty kilpailijoita varten, rastimiehet eivät ole retkellä vaan töissä. Toki eväiden
syönti on sallittua vapaina hetkinä. Rastimiesten tulee käyttäytyä partiomaisesti.
Rastipäällikön tehtävät ennen kilpailua
•	Rastin tehtävään / annettavaan tai vastaanotettavaan tehtävään ja sen avosteluun
tutustuminen. Tarvittaessa tehtävän hiominen yhdessä tehtävän suunnittelijan kanssa.
•	Rastin toiminnan suunnittelu ja pohjapiirroksen tekeminen rastille.
(Vartion vastaanotto, tehtävän anto, suoritus, tehtävän vastaanotto, arvostelu,
poistuminen.) Rastimiestarpeen arviointi. (Montako henkeä missäkin työssä?
Tavoitteena sujuvuus mahdollisimman vähällä väellä.)
• Tarvittavien rastimiesten värvääminen (mieluiten omasta lippukunnasta).
•	Rastimiesten koulutus. On muistettava, että kisassa on paljon vanhoja konkareita,
joten rastimiehen täytyy tietää mitä tekee. Suullisa ohjeita ei saa antaa ja muun
muassa väittelyyn kilpailijoiden kanssa ei saa ryhtyä. Arvostelulomakkeisiin on
tutustuttava huolella ja arvostelua harjoiteltava etukäteen, jotta kaikki arvostelevat
samalla lailla.
•	Rastilla tarvittavan tehtävämateriaalin hankinnasta vastaaminen yhdessä
sarjanjohtajien kanssa. Sovittava erikseen, kuka hankkii ja mitä.
•	Yhteydenpito tehtävän suunnittelijaan ja sarjanjohtajaan/-iin. (Puhelinnumerot muistiin.)
•	Rastin muun kaluston (laavut, polttopuut, valaisimet, ym.) hankinta.
Rastihenkilöstön viihtyvyydestä ja järkevistä työskentelyolosuhteista vastaaminen.
Rastimiesten varustuksen varmistaminen.
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Tehtävät kilpailun aikana
• Tehtävämateriaalin hakeminen rastitoimistosta. (Jos vastaat itse osasta hankintoja, tuo materiaali ajoissa. Tarkista, että papereita ja tavaroita on oikea määrä. Kuittaa. Tavarat käydään
hakemassa vasta juuri ennen rastille lähtöä, ettei tule ryysistä.)
• Tavaroiden ja rastimiesten rasteillekuljetuksesta huolehtiminen. (Omat autot JA SUKSET,
suurissa tehtävämateriaalien siirroissa auttaa sovittaessa huoltopäällikkö.)
•	Rastin valmistelun johtaminen. (Viimeiset ohjeet maastossa, rakennelmat, pystytykset,
suorituspaikkojen kunnostus.)
•	Rastin avaaminen (=valmistelut suoritettu) aikataulun mukaan.
•	Rastin toiminnan johtaminen, esille tulevien ongelmien ratkaisu
(tarvittaessa kisatoimistosta neuvoa kysyen).
•	Rastin purkamisen ja siivoamisen johtaminen.
•	Välittömästi kisakeskukseen saavuttua arvostelulomakkeiden vieminen tulostoimistoon,
josta saa poistua, kun tulostoimiston johtaja antaa luvan. Tämän jälkeen saa käydä rastihenkilökuntineen syömässä. Tuloksia laskettaessa tulee usein ongelmia ja tarkistuspyyntöjä,
joissa tarvitaan rastipäällikön apua. Tämän takia hänen tulee aina ilmoittaa menemisistään
kisatoimistoon ja olla mahdollisimman helposti löydettävissä.
• Tavaroiden rastitoimistoon palauttamisesta huolehtiminen.
•	Mahdollisten siivous- ym. komennusten noudattaminen.
Yleistä
•	Järjestelytehtävissä oleville on varattu yksi ruokailu kilpailukeskuksessa per työpäivä.
Ruuan saa rastilta tultua ruokalippua vastaan. Rastipäällikkö huolehtii siitä, että rastin
henkilökunnalle jaetaan kyseessä olevat liput. Lippuja saa kisatoimistosta rastipäällikön
kuittausta vastaan. Aamupalat, iltapalat ja kahvit voi sitten kukin ostaa tarpeen mukaan.
Rasteille on syytä varata evästä.
•	Olisi toivottavaa, että lähipaikkakunnilla asuvat rastimiehet yöpyisivät kotonaan. Mikäli
kuitenkin joudutte yöpymään kisakeskuksessa, siitä on syytä sopia etukäteen huoltopäällikön kanssa. Mukaan tulee silloin tietenkin varata makuupussi ja -alusta.
•	Rastihenkilökunta voi käyttää koulujen suihkuja silloin, kun kilpailijat eivät niitä käytä.
•	Vanhaa talkootapaa noudattaen rastihenkilökunnan matkakustannuksia ei korvata.
Rastin väki huolehtii itse kulkemisestaan rastilleen. Ajoneuvon kulkuluvan kisa-alueella
liikkumiseen saa kisatoimistosta, jonne se myös palautetaan välittömästi rastilta palattua.
•	Kilpailun viestintä hoituu GSM-puhelimilla, joita käytetään kaikilla rasteilla.
Viestikeskukseen ilmoitukset tekee ja vastaanottaa rastipäällikkö.
• Rastipäällikkö hankkii itse rastillaan tarvittavat teltat, laavut, valaisimet ym.
Rastin mahdollisesti tarvitsemia polttopuita saa rastitoimiston pihalta.
•	Kilpailun ensiavusta vastaa lääkäriryhmä, joka soitetaan tarvittaessa paikalle ja
kulkee tiettömille rasteille moottorikelkalla. Jokaisella rastilla tulee olla ensiapuvälineistö
ja -taito pienimpien vaurioiden korjaamiseen.
•	Kun rastin toiminta on loppunut, työttömille rastimiehille varataan mahdollisesti muita
tehtäviä. Irtonaisia rastimiehiä ei saa kuljeksia muilla rasteilla
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OHJE RA S TIMIEHILLE
Rastihenkilöstö
•	Rastilla on päällikkö, jolla on apunaan rastimiehiä
• Rastipäällikkö vastaa rastin toiminnasta. Hän ottaa määräyksiä vastaan vain kilpailun johtajalta,
valvojalta, sarjojen johtajilta ja tehtävien suunnittelijoilta.
•	Rastimiehet toimivat rastipäällikön ohjeiden mukaan.
•	Rastilla ja rastin välittömässä läheisyydessä ei saa oleilla ylimääräisiä henkilöitä (huoltajat,
muiden rastien työttömät rastimiehet, jne.) ilman kilpailunjohdon lupaa. Missään tapauksessa
ulkopuolisten ei saa antaa vaikuttaa rastin toimintaan tai lukea rastin papereita. Häiritsijät
on poistettava ja heistä on tehtävä ilmoitus kisatoimistoon.Yleisörasteilla tulee käymään
huoltaja-auto oppaineen. Useimmilla rasteilla käy myös tuomarineuvosto, jonka tunnistaa
käsivarsinauhasta.
Toimitsijoiden tunnukset
Kaikilla kilpailun toimitsijoilla on tunnuksenaan käsivarsinauhat:
• Tuomarineuvosto
valkoinen
•	Järjestelytoimikunta ja sarjatoimikunnat
keltainen
•	Rastipäällikö
punainen
•	Rastimiehet
vihreä
•	Muut toimitsijat
sininen
Kilpailijoiden edustajalla on punaiset liivit.
Kilpailukeskus
•	Kisakeskuksena toimivat sekä Jäälin ala- että yläaste.
Rastitoimisto, josta saa rastimateriaalin, sijaitsee Jänkälässä.
•	Rastihenkilöstö kokoontuu kilpailukeskuksessa rastipäällikön määräämänä aikana ennen
rastille lähtöä. Rastipäällikkö käy vastaanottamassa mukaan otettavat tehtävämateriaalit
rastitoimistosta ja varmistaa samalla, että kaikki materiaali on luettelon mukaan paikalla.
Kuljetus rastille
•	Rastihenkilökunta hoitaa itse oman ja tarvittavan materiaalin kuljetuksen rastille.
•	Rastille varustaudutaan omin eväin ja lämpimin vaattein, maastossa voidaan joutua
olemaan useita tunteja.
•	Rastimiehille tarjotaan rastilta paluun jälkeen ruoka ruokalippuja vastaan ala-asteen
koululla. Liput antaa rastipäällikkö.
•	Rasti on merkitty maastoon kisatunnuksella varustetulla rastilipulla, jossa on rastin
numero ja tunnus.
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Rastin valmistaminen
• Rastipäällikkö jakaa tehtävät rastimiehille
• Suorituspaikat laitetaan kuntoon, samoin rastin väen tarvitsemat rakennelmat
•	Rastin tulee olla valmis (=auki) aikataulussa sovittuna aikana.
Myöhemmin määriteltävä henkilö käy tarkistamassa rastit eli avaamassa ne.
Tehtävien suoritukset
•	Vartion tullessa rastille ilmoittautuminen vastaanotetaan ja merkitään
rastipöytäkirjaan saapumisaika.
•	Luovutetaan tehtäväkäsky ja -materiaali. (Tehtäväkäskyt on painettu sarjan värisille
papereille.Yhteisillä rasteilla on pidettävä huolta että sekä tehtäväkäskyt että
arvostelulomakkeet ovat oikean värisiä.)
•	Rastista riippuen vastaanotetaan edellinen tehtävä tai ohjataan vartio suorituspaikalle
sekä valvotaan uuden tehtävän suoritusta tai päästetään vartio jatkamaan matkaansa.
•	Jos ei ole vapaata suorituspaikkaa, vartiolle ei saa antaa tehtäväkäskyä, vaan vartiota
pyydetään odottamaan ruuhkan selviämistä ja merkitään odotusaika rastipöytäkirjaan ja
tavoiteaikakorttiin. (Pidä huoli, että vartiot pääsevät suorittamaan oikeassa järjestyksessä.)
• Tehtävästä riippuen suorituksen aikana tai sen jälkeen täytetään arvostelulomake ja
lasketaan pisteet.
•	Aikatehtävissä suorituksen jälkeen vartio ilmoittautuu rastimiehelle, joka merkitsee
ylös suoritusajan loppumisen.
• Tasapuolisuuden varmistamiseksi rastimiehet eivät saa antaa tehtävän suoritusta
koskevia suullisia ohjeita!
•	RASTIMIEHET EIVÄT SAA OLLA YLIPUHUTTAVISSA!
Ajanotto
•	Vartiot pyritään lähettämään tasaminuutein.
•	Ajat otetaan ja merkitään sekunnin tarkkuudella, ellei toisin ole sanottu.
•	Korteissa ja lomakkeissa on ajoille otsikot esim. hh mm ss. Tämä tarkoittaa, että
merkitään tunnit, minuutit ja sekunnit, kukin kahdella numerolla.
•	Aikatehtävissä aika alkaa sillä hetkellä, kun vartio saa tehtäväkäskyn, ellei toisin
tehtäväkäskyssä määrätä, ja loppuu silloin, kun vartio luovuttaa tekemisensä.
•	Aikakysymyksissä - niin kuin ei muissakaan - rastimies ei saa antautua väittelyyn
vartion kanssa.
•	Kilpailuaika saadaan rastitoimistosta tavaroita haettaessa.
Rastin purkaminen
•	Rasti sulkeutuu, kun viimeinenkin vartio on suorittanut tehtävänsä. Keskeyttäneistä
vartioista ilmoitetaan rasteille viestikeskuksen kautta. Tieto niistä on aina merkittävä
rastipöytäkirjaan.
•	Kaikki materiaali kootaan, roskat laitetaan jätesäkkiin, paikat siistitään.
Rastitunnus jätetään paikoilleen.
•	Rastihenkilöstö siirtyy välittömästi kisakeskukseen ja syömään.
•	Rastimateriaali palautetaan rastitoimistoon välittömästi.
• Tarvittaessa rastihenkilökunnalle osoitetaan muita töitä, “työttömät” rastimiehet
eivät saa kuljeskella muilla rasteilla.
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Tulosten toimittaminen
•	Välittömästi rastilta tultuaan rastipäällikkö vie tulostoimistoon arvostelulomakkeet
valmiiksi laskettuine pistemäärineen, rastipöytäkirjat sekä kaikki muut paperit, joihin
on tehty merkintöjä!
Muut ohjeet
•	Varustaudu rastin olosuhteita silmällä pitäen pukeutumisesi, eväittesi ja muiden
varusteiden suhteen. Maastossa voi joutua olemaan useita tunteja.
•	Varaa esimerkiksi evästä, kahvia tai teetä termokseen tai keittovälineet, laavu
pysyäksesi pirteänä.
•	Maastosta ei saa ottaa puuta, niille rasteille, joissa saa pitää nuotiota, voidaan
polttopuut noutaa rastitoimiston pihalta.
•	Varaa tarpeeksi monta pehmeää LYIJYKYNÄÄ (kestää pakkasen) sekä kirjoitusalusta.
•	Rasteilla voidaan joutua olemaan pimeällä, joten valaisin on tärkeä.
•	Käyttäydy partiomaisesti. (Vältä esim. tupakanpolttoa.) Kisat on tehty kilpailijoita varten,
joten heidän ollessaan paikalla tehdään töitä, ei esim. syödä eväitä. Mankat eivät kuulu
rastivarustukseen. Pukeudu partiomaisesti, huivi kaulaan.
•	Ystävällinen käytös takaa hyvän muiston kisoistamme sekä järjestäjille että kilpailijoille.
Vartiolle ei tule kuitenkaan kertoa, miten muut ovat pärjänneet.
•	Älä neuvo kilpailijoita, älä anna suullisia tehtävänsuoritusohjeita. Suullisesti voidaan
kertoa vain esim. kenelle työ palautetaan tai mistä pinosta materiaali otetaan.
•	KOHTELE KAIKKIA VARTIOITA TASAPUOLISESTI!
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P T- KIL PAILUJEN TALOU S ARVIOMALLI
J Ä Ä KENTTIEN KUT S U	
Jäällä 14.–15.3.2009

16.3.2009

Talousarvion jakso “varsinainen kilpailutapahtuma” sisältää välittömästi kilpailutapahtumaan liittyvät
kulut, kuten kilpailukeskuksesta, maastosta, tehtävistä, tuloslaskennasta ja huollosta aiheutuvat tuotot
ja kulut. Jakso “muut tuotot ja kulut” koostuu kilpailun ohessa tapahtuvien ja järjestelyvaiheen
toimintojen tuotoista ja kuluista. Jakso “varainhankinta” sisältää varainhankinnan tuotot ja kulut.
Kilpailun nimi ja ajankohta:

JÄÄKENTTIEN KUTSU

Lkm
VARSINAINEN KILPAILUTAPAHTUMA
KILPAILUTUOTOT
osanottomaksut
KILPAILUKULUT
maaston vuokrat/luvat
kilpailukeskus
palkat/palkkiot
tehtävämateriaalit
kartat ja muut suunnistustarvikkeet
kisakutsu, ilmoitukset
käsiohjelma
kilpailupapereiden kopiointikulut
postitukset kilpailijoille
115
tuloslaskenta
kilpailijoiden kuljetukset
huoltokuljetukset
ensiapu
kilpailumaksuun sisältyvä ateria
viestitoiminta
kilpailunumerot
kisamerkit
palkinnot
yleistarvikkeet
VARSINAISEN KILPAILUTAPAHTUMAN KATE
YLEISJÄRJESTELYT JA OHEISTOIMINNOT
MUUT TUOTOT
ruokaliput
800
huoltajapassit
20
MUUT KULUT
kilpailutoimisto
muut ruokakulut
huoltajien ja kutsuvieraiden ohjelma
koulutus
koekisa
kokouskulut
järjestäjien matkakulut
järjestelyjen kopiointikulut
sisäiset postitukset
muut yleisjärjestelyjen kulut
KATE ENNEN VARAINHANKINTAA
VARAINHANKINTA
VARAINHANKINNAN TUOTOT
kanttiini
mainokset
avustukset
muut tuotot
VARAINHANKINNAN KULUT
kanttiini
kiitokset
muut varainhankinnan kulut
KILPAILUN YLI-/ALIJÄÄMÄ

à

Euro
8 200

1,1

2,5
17

0
600
0
2 500
300
0
0
1 200
130
0
650
250
190
1 500
100
0
500
1 230
500

2 000
340
0
1 400
250
0
150
150
300
0
60
260

1 680
1 000
0
0
1 000
0
0

16.–17.3.2002
Euro YHT
8 200,00
-9 650,00

Selitys
50 x 60,- ja 65 x 80,-

70,- + 2,-/vartio
Painatus saadaan ilmaiseksi
Kilp: à 0,50 ja 0,60

-1 450,00

25 % palk. saadaan lahj.
Polttopuut 400, WC:t 40

2 340,00
-2 570,00

-1 680,00
2 680,00

Varaus

Jokainen käyttää 2,10

-1 000,00

0,00
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7 Merilinnut
6 Torvi
5 Moottorikelkka
4 Sunfaraa
1 Jääpursi

Maire

3 WD
Aika näyttää
Haukka

15 277

16 267
17 258
18 255

H-linnan Metsänkävijät
Palokan Partiolaiset
Auran Tähtipojat
Turun Sinikotkat
Olarin Eräkotkat
Saimaan Sissit
Tourun Tomerat
Nastolan Nastapartio
Vaajan Valppaat
Viherlaakson Peurat
Kuopion Metsäpojat
Härmälän Haukat
Kiteen Karhu-Pojat
Nummen Eränkävijät
Kouvolan Sini-Veikot
Helsingin
Metsänkävijät
Illinkiertäjät
Pogostan Pojat
Tervapartio
Mäyrä
Jorni
Ilves
AE
Castolin
Niskalammen j.o.
Susi II
Aikainen Lintu
Pojat Viihtyy
Jämäkkä
Huuhaa
Riders
The Three Roses
Hawk
Tihku
252
264
262
278
251
260
275
283
259
261
265
257
263
282
281

Lpk
Vartio
Maxpisteet

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

2.	Kilpailun järjestäjän on huolehdittava näiden sääntöjen toimittamisesta kiertopalkinnon saajalle.
Ohjeita saa keskusjärjestön infosta.
3. Talvi-, kevät- ja syyskilpailuiden eri sarjoilla on kullakin oma kiertopalkintonsa. Piirien välisessä
kilpailussa on yksi kiertopalkinto.
4. Sarjakohtaisen kiertopalkinnon saa haltuunsa sarjan voittajavartio seuraavaan vastaavaan
SM-kilpailuun saakka. Piirien välisen kiertopalkinnon saa haltuunsa kussakin kilpailussa
(talvi-, kevät-, syksy-) voittanut piiri seuraaviin SM-kilpailuihin saakka.
5.	Kiertopalkinnon haltijan tai sen piirin tulee kaiverruttaa palkintoon vuosi, vartion nimi,
lippukunta ja piiri. Piirien välisessä kilpailussa palkintoon kaiverretaan vuosi, vuodenaika ja piiri.
Kaivertamisesta ja laatasta koituneet kulut maksaa ensin kiertopalkinnon haltija ja kulut saa
periä kuitteja vastaan keskusjärjestöstä.
Kiertopalkinnon haltijan tulee ottaa yhteys hyvissä ajoin (1 kk) seuraavan kilpailun
järjestelysihteeriin ja sopia palkinnon toimittamisesta luovutustilaisuuteen.
Suomen Partiolaisten kilpailuryhmä pitää kirjaa kiertopalkintojen saajista.
6.	Kilpailun järjestäjän on toimitettava seuraavalle kilpailun järjestäjälle ja SP:n kilpailuryhmälle
luettelo vartioista, joille vartioiden ja piirien välinen kiertopalkinto on luovutettu.
7.	Kun kiertopalkinnon kierto katkeaa, SP:n kilpailuryhmä ilmoittaa tästä välittömästi kilpailuista
vastaavalle SP:n koulutussihteerille uuden kiertopalkinnon hankkimiseksi.
8. Sarjakohtaiset kiertopalkinnot katkeavat seuraavasti:

Tasapisteiden sattuessa ratkaisi tehtävä 1 Jääpursi

8 Tiedon kulku

5,8
4,9
3,3
1,0
4,8
3,9
1,7
2,9
1,1
0,9
1,3
1,5
0,3
2,1
1,9

5,7 3,0 4,4 4,9 2,3 5,1 3,0 1,7 6,8 4,3 6,0
7,1 2,1 5,7 4,7 3,0 6,2 4,5 2,3 5,9 3,6 3,7
6,4 5,7 5,5 2,8 0,9 2,8 5,6 2,0 5,4 3,7 3,0

9 Sekstantti

11,3
9,9
9,6
11,4
12,0
9,7
11,8
10,3
8,4
9,6
0,0
3,1
5,7
4,8
7,1

2,4 4,7 1,9
5,8 1,3 2,0
4,2 2,5 2,4

10 Tuura

14,7
12,9
13,5
14,1
12,8
13,0
12,5
10,9
9,7
13,8
12,6
11,8
9,5
10,2
12,4

65,6 9,4
65,0 7,1
64,5 11,6

11 Pleissaus

Sij No

1.	Näiden sääntöjen lisäksi huomioidaan mahdolliset kiertopalkinnon lahjoittajan lisäohjeet.

PP
PP
PP

12 Åland
2 Käyräkartta

97,4
94,7
91,3
91,2
90,6
87,4
87,4
81,7
78,3
76,0
73,9
71,4
69,2
68,6
66,9

8,0 1,5 1,9

13 Navigointi
3 Itämeri hädässä

L-SP
J-SP
L-SP
L-SP
PäPa
E-KP
J-SP
Sapa
J-SP
PäPa
J-SP
Kymi
J-SP
L-SP
Kymi

8,4

14 Evakkoretki

Piiri

4,8 3,3 5,9 2,9 3,9 4,3 4,1 3,1 7,5 3,3 3,0

15.3.2009 klo 14.52

65,9

15 Taitoluistelu
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k i e rto pa l k i n to sää n n öt

harmaan tulokset

PäPa

Yht
120,0 15,0 12,0 6,0 4,0 10,0 6,0 9,0 8,0 6,0 9,0 8,0 5,0 9,0 6,0 7,0

Jäällä 14.–15.3.2009

Pa rt i ota i to j e n S M - k i l pa i l u j e n

3,4 6,0 4,5 8,7 5,5 4,4 7,7 6,3 3,4 6,6 5,3 3,8
2,4 9,3 4,9 7,6 6,9 5,1 6,3 5,0 3,7 6,2 5,0 4,6
3,3 7,8 5,4 6,0 5,5 4,8 8,1 4,7 3,7 7,7 5,4 2,5
2,7 10,0 3,2 6,5 5,8 4,7 7,1 6,6 2,9 6,6 4,5 4,1
2,5 6,7 3,7 8,5 4,9 4,1 7,4 5,2 3,4 6,8 3,7 4,1
3,1 6,4 3,6 6,5 5,8 5,0 6,6 4,6 3,4 5,9 5,1 4,8
3,4 9,6 4,1 5,4 5,5 5,1 7,0 3,7 2,6 5,3 5,0 4,7
3,3 7,0 3,1 6,4 5,1 5,6 7,7 3,5 1,7 4,2 4,7 5,3
3,3 9,9 3,3 6,0 5,8 3,2 6,3 6,1 2,3 6,6 4,1 2,2
2,1 7,0 4,9 4,2 6,1 3,0 5,0 4,2 2,9 5,9 3,3 3,1
3,0 8,5 3,3 6,2 4,2 3,6 7,0 5,1 4,0 6,8 3,6 4,7
1,6 9,7 4,2 4,9 1,6 3,5 7,5 3,9 3,2 7,2 3,8 3,9
2,2 8,9 1,5 4,4 4,9 1,7 5,8 4,7 3,0 7,1 4,0 5,5
0,6 5,3 2,0 6,9 4,9 4,8 6,9 3,5 3,1 6,8 5,3 1,4
2,6 8,1 2,7 5,1 3,5 2,1 6,3 5,1 2,6 0,0 3,7 3,7

TULO S TAULU
J Ä Ä KENTTIEN KUT S U	

a)	Kun saman lippukunnan vartiot ovat saaneet yhteensä kolme (3) kiinnitystä
b)	Kun saman piirin lippukuntien vartiot ovat saaneet yhteensä viisi (5) kiinnitystä
B-kohdassa viimeksi voittaneella vartiolla on oikeus pitää kiertopalkintoa hallussaan yksi vuosi,
minkä jälkeen piiri päättää kiertopalkinnosta.
9. Piirien välisen kilpailun palkintona on jättipuukko, joka kiertää katkeamatta.
10.	Kiertopalkintosäännöt on hyväksytty 2.3.1983 ja tarkistettu 19.1.2002.
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T u o m a r i ko rt t i j ä r j e s t e l m ä
Tuomarikortit luokitellaan kolmeen tasoon. Ne myönnetään kymmeneksi kalenterivuodeksi siten,
että myöntämisvuosi lasketaan ensimmäiseksi vuodeksi. Korttiin oikeuttavien suoritusten tulee
olla viimeisten kymmenen vuoden ajalta ja kunkin suorituksen voi käyttää vain yhden kortin
anomiseen.

HAKEMI S TO
A	
Aika- ja taitotehtävä......132, 140, 149
Aikakerroin..................................... 159
Aikataulu.......................................... 84
etenemis-........................67, 68, 159, 160
järjestämis-....................................31, 116
rastien toiminta-....................68, 91, 161
tuloslaskenta-.........................................34
yleis-.................................21, 31, 120, 126
Aikatehtävä...............................59, 136
Apuvalvoja...................................24, 25
Arkistointi........................ 79, 80, 81, 93
Arviointitehtävä............ 54, 57, 58, 146
Arvostelu............. 77, 94, 136, 140, 146,
149, 153
-lomake................54, 61, 88, 89, 91, 142,
143, 147, 151, 152, 162, 165
-kaava..................32, 72, 90, 94, 139, 144,
145, 148
-kuvaaja... 81, 95, 96, 139, 144, 145, 148
-peruste............16, 17, 18, 49, 52, 61, 73,
77, 83
-taulukko.............................................. 148
-tarkkuus............................. 54, 59, 60, 77
Avajaiset............................46, 120, 126

III luokan tuomarikortit myöntää kunkin piirin piirihallituksen nimeämä kilpailutoiminnan
vastuuhenkilö. II ja I luokan tuomarikortit myöntää SP:n kilpailuryhmän puheenjohtaja.
Vaatimukset
III lk • Suoritettava hyväksytysti
partiotaitokilpailujen
järjestelytoimikunta- kurssi
(JTMK-kurssi)
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Toimintaoikeudet

Uusimisperusteet

• Piiritasolla kaikissa tuomari•	Kun asianomainen on osallistunut
ja järjestelytehtävissä paitsi
piiritason kilpailujen järjestelyihin
tuomarineuvoston PJ:nä ja
valvojana
•	Muissa kilpailuissa tehtävissä,
joissa ei vaadita II tai I luokan
tuomarikorttia
• Partiotaitokilpailujen JTMK-kurssin
kouluttajana

II lk •	Osallistuttava III luokan
•	Kaikissa tuomari- ja
järjestelytehtävissä paitsi
tuomarikortin saatuaan
ainakin kolmen vähintään
partiotaitojen SM-kilpailujen
tuomarineuvoston
piiritason kilpailun järjestelyihin
puheenjohtajana ja niiden valvojana
järjestelytoimikunnassa seuraavasti:
• Partiotaitokilpailujen
•	Kilpailuista vähintään
järjestelytoimikuntakurssin
kahden on oltava partiotaijohtajana
tokilpailu
•	Vähintään yhdessä on toimittava kilpailun johtajana, järjestelysihteerinä, sarjanjohtajana
tai selvitetysti vastaavassa
tehtävässä
•	Yhden järjestelyn voi korvata
kouluttamalla järjestelytoimikuntakurssilla tai osallistumalla
kilpailijana neljään partiotaitojen SM-kilpailuun
•	Osallistuttava vähintään piiritason
partiotaitokilpailuun kilpailijana

•	Kun asianomainen on osallistunut
ainakin kahteen vähintään
piiritason kilpailuun seuraavasti:
•	Vähintään toisen on oltava
partiotaitokilpailu
•	Vähintään toisessa on oltava
järjestelytoimikunnan tai
tuomarineuvoston jäsen
• Toinen osallistuminen voidaan
suorittaa kilpailijana

I lk

•	Kun asianomainen on osallistunut
ainakin kahteen vähintään piirin
partiotaitomestaruuskilpailuun
seuraavasti:
•	Vähintään toisessa on oltava
järjestelytoimikunnan tai
tuomarineuvoston jäsen
• Toinen osallistuminen voidaan
suorittaa kilpailijana tai
rastipäällikkö-, järjestelytoimikunta- tai johtajakurssin
kouluttajana

•	Osallistuttava vähintään kolmen
•	Kaikissa tuomari- ja
partiotaitokilpailun järjestelyihin
järjestelytehtävissä
siten että:
• Partiotaitokilpailujen
•	Vähintään yksi on kansallinen
johtajakurssin kouluttajana
tai SM-kilpailu ja kaksi muuta
ovat vähintään piiritason
kilpailuja
•	Muussa kuin edellisen kohdan
kilpailussa on toimittava
tuomarineuvoston puheenjohtajana ja muissa järjestelytoimikunnan jäsenenä
•	Osallistuttava SP:n
partiotaitokilpailujen
johtajakurssille
•	Oltava II luokan tuomarikortti
•	Osallistuttava vähintään piiritason
partiotaitokilpailuun kilpailijana

E	
Ennakko-ohje........ 21, 41, 92, 111, 119
Ensiapu.....43, 51, 53, 94, 102, 106, 149
Etenemisaikataulu......67, 68, 159, 160
H
Hajonta........................... 64, 65, 66, 73
Hankinta....................................19, 146
Huoltaja....................11, 134, 164, 171
Huoltopäällikkö..........................30, 35
Hygienia......................35, 36, 110, 113
Hylkääminen................. 12, 13, 26, 133
I	
Ideointi.............................................. 49
Ikä ..................................11, 134, 164

Ilmoitettavat tehtävät..................... 50
Ilmoittautuminen............. 13, 118, 119,
120, 125, 126
Interpolointi..................................... 55
J	
Jakaantuminen.... 12, 20, 133, 156, 169
Johtajakurssi........................30, 39, 170
Jälki-ilmoittautuneet..........11, 14, 119
Järjestelylupa.........9, 10, 16, 21, 23, 24,
26, 101
Järjestelysihteeri......21, 30, 32, 44, 111,
116, 118, 119, 121, 123, 169, 170
Järjestelytoimikunta....... 21, 39, 30, 31,
34, 47, 79, 121, 132, 164, 170
Järjestelytoimikuntakurssi........39, 170
Järjestämisoikeus................................ 9
K	
Kanttiini............... 36, 44, 102, 120, 126
Kartat................ 91, 102, 107, 127, 130
Keskeyttäneet................ 18, 36, 43, 108
Keskimmäinen suoritus.........55, 56, 60
Kielletyt varusteet........ 12, 13, 61, 127,
130, 133, 134
Kiertopalkinto...................41, 121, 169
Kiertopalkintosäännöt.................. 169
Kiintiö.................... 11, 32, 41, 121, 124
Kiitoskirjeet.......................32, 111, 117
Kilpailijoiden edustaja......... 24, 25, 47,
97, 132, 134, 164
Kilpailu
-aikataulu................................................31
-ajankohta.................................................9
-laatu................................................... 8, 15
-kielto......................................................13
-kortti................. 61, 88, 89, 91, 136, 138
-kutsu................10, 13, 14, 15, 16, 22, 24,
32, 32, 37, 41, 110, 116, 118, 121
-maasto........... 12, 45, 64, 103, 106, 128,
131, 134
Kilpailukeskus........42, 45, 46, 125, 130,
164
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Kilpailun johtaja... 24, 30, 31, 100, 125
Kilpailun ulkopuolinen vartio ks.
Ulkopuolinen vartio
Kilpailunumerot..................... 107, 132
Kilpailupaikalla annettava ohje
ks. Käsiohjelma
Kilpailureitit............................... 19, 64,
Kilpailuryhmä........9, 13, 14, 24, 28, 39,
101, 116, 169
Kilpailuryhmän lausunto................. 27
Kilpailutoimisto...........................43, 44
Kiritaival ks. Pikataipaleet
Kirjanpito....................................... 102
Kisakaavio...................................... 158
Kisalakana.................................69, 157
Kisamerkki.........................32, 107, 167
Koekisa.......40, 49, 73, 81, 90, 116, 167
Koulutus.......................................38, 81
järjestelytoimikunta..............................39
muu..........................................................40
rastipäälliköt ja -miehet................ 39, 40
tulostoimisto................................... 34, 40
Kritiikkitilaisuus................................ 31
Kuljetus........................... 33, 35, 41, 68,
69, 77, 84, 89, 108, 109, 116, 119, 164
Kutsuvieraat......36, 42, 43, 45, 67, 108,
109, 111, 112, 116, 120, 126, 134, 167
Kärrynpyörärata...................80, 65, 66
Käsiohjelma.............32, 35, 42, 92, 102,
103, 111, 116, 130, 134, 135, 167

materiaali............32, 44, 68, 72, 88, 108,
164, 165
sulkeminen................................17, 20, 74
toiminta....................................32, 73, 105
Rastien aukiolo............... 17, 19, 26, 33
Rastien toiminta-aikataulu....... 31, 68,
84, 91, 161
Rastimies.............33, 37, 40, 45, 62, 67,
74, 109, 110, 116, 149, 162, 164, 165
Rastimiesohje......................... 116, 164
Rastin toimintapiirros.................... 150
Rastiohje......................................73, 75
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