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Piiriohje - Riekon Kiepaus II
Järvi-Suomen partiopiiri ja Kainuun partiolaiset kutsuvat kilpailuvartiot talven
SM-kilpailuun Kajaaniin 12.-13.3.2022.

Tässä ohjeessa ei ole otettu kantaa koronaohjeistuksiin, vaan näistä ilmoitamme
lähemmin tietoa kilpailun ennakko-ohjeessa. Nykyisessä tilanteessa näyttää siltä,
että saamme kisat pidettyä, mutta vahvistamme sen vielä maanantaina 14.2.

Ilmoittautuminen

Kilpailuvartiot ja maksut

Kilpailuun ilmoittaudutaan vartioittain Kuksa-jäsenrekisterin kautta. Linkki
ilmoittautumiseen on www.kuksaan.fi/46608. Ilmoittautuminen on avattu 1.1.2022 ja
se päättyy 21.2.2022. Joukkueen ilmoittaa kilpailuun vartionjohtaja.
Ilmoittautumislinkki on jaettu nettisivulla, somessa ja partiopostissa.

Ilmoittautuneiden vartioiden tiedot ovat muokattavissa Kuksassa ilmoittautumisajan
loppuun (21.2.2022) saakka.

Osallistumismaksu on päiväsarjoilla 75 euroa/vartio ja yösarjoilla 90 euroa/vartio.
Osallistumismaksu sisältää kilpailussa jaettavan materiaalin, yhden lämpimän
aterian sekä palkinnot parhaiten menestyneille vartioille. Peseytymis-
mahdollisuudesta ja majoituksesta tiedotamme erikseen. Lisämaksusta on
ilmoittautumislomakkeella mahdollista valita myös lisää aterioita. Osallistumismaksu
laskutetaan.

Jälki-ilmoittautuminen avataan varsinaisen ilmoittautumisajan jälkeen, mikäli
järjestävän tahon mielestä vartiokapasiteettia yhä riittää. Jälki-ilmoittautuneiden
vartioiden osallistumismaksu on 120 euroa/vartio.

Laskutus

Järvi-Suomen Partiolaiset ry laskuttaa suoraan kilpailuvartiota, lippukuntaa tai piiriä
ilmoitettujen yhteystietojen mukaan. Samalla laskutetaan myös ilmoittautumisen
yhteydessä valitut ateriat sekä mahdollinen majoitus.

http://www.kuksaan.fi/46608


Ilmoittautumisajan päätyttyä osallistumismaksua ei palauteta, mutta piireillä on
oikeus asettaa toinen joukkue samaan ikäsarjaan peruneen vartion tilalle. Mikäli
kisat perutaan osallistumismaksua ei laskuteta.

Huoltajat

Ilmoitetaan vartioiden ilmoittautumisen yhteydessä. Jos vartion kaikki jäsenet ovat
alle 18-vuotiaita, on vartiolla oltava nimetty huoltaja.

Huoltajille on tarjolla erillinen huoltajapaketti, jonka vartio voi varata ilmoittautumisen
yhteydessä. Se sisältää lattiamajoituksen koululla mikäli koronatilanne antaa sen
järjestämiseen mahdollisuuden. Ateriat huoltajalle tulee varata erikseen. Erillistä
huoltajaohjelmaa ei todennäköisesti koronan vuoksi järjestetä.

Yhteiskuljetukset

Kisailijoiden toivotaan saapuvan paikalle yhteiskyydeillä tai julkisilla kulkuvälineillä
mahdollisuuksien mukaan. Kisakeskus on Kainuun Ammattiopistolla Oppi 4
-rakennuksessa, osoitteessa Opintie 3, 87100 Kajaani. Matkaa rautatie- ja
linja-autoasemalta on kävellen noin 1,5 kilometriä.

Bussilla pääsee kisakeskukselle tuomaan ja hakemaan ihmisiä. Busseja ei voi
kuitenkaan pysäköidä koulun pihalle, vaan niille ohjeistetaan parkkipaikka lähistöltä.
Jos saavutte kisakeskukseen yhteiskyytibussilla, ilmoittakaa siitä sähköpostitse
osoitteeseen kainuu.partio@gmail.com helmikuun loppuun mennessä.

Vartioiden tulee olla valmiina kisakeskuksella kilpailuaamuna hyvissä ajoin, joten
varaattehan riittävästi matkustusaikaa.

Kuskeille ei ole järjestettyjä palveluita. Halutessaan kuski voi varata huoltajapaketin
sekä ruuat.

Säännöt ja osallistumisoikeus

Riekon kiepaus II –kisassa noudatetaan Suomen Partiolaisten 1.4.2019 voimaan
tulleita partiotaitokilpailujen sääntöjä.



Osallistumisoikeus on Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n vuoden 2022
jäsenmaksun maksaneilla, kilpailuvuoden aikana vähintään 12 vuotta täyttävillä
partiolaisilla. Kilpailijoiden jäsenkortit ja henkilöllisyys tarkastetaan kilpailupaikalla.

Vartion jäsenen katsotaan kuuluvan siihen lippukuntaan ja piiriin, johon hänet on
Kuksa-jäsenrekisterissä merkitty. Ainoastaan kyseinen piiri voi vahvistaa kilpailijalle
toisen lippukunnan.

Partioon tutustujat voivat osallistua ilman jäsenmaksua, jos he eivät ole aiemmin
osallistuneet partiotaitokilpailuun kilpailijana, sekä ulkomaisten partiojärjestöjen
jäsenet, jotka ovat järjestäjän toimesta vakuutettuja tai joiden riittävästä
vakuutusturvasta on muuten voitu varmistua.

Ennakko-ohje

Riekon Kiepauksen ennakko-ohje julkaistaan viimeistään 1.3.2022 kilpailun
nettisivuilla, osoitteessa www.riekonkiepaus.fi. Ohje toimitetaan myös
kilpailuvartioille sähköpostitse ilmoittautumisen jälkeen. Koronan vaikutukset
kilpailujärjestelyihin kerrotaan viimeistään ennakko-ohjeessa.

Vuoden 2019 mestarit ja kiertopalkinnot

Vartiot ja piiri, joilla on hallussaan SP:n talvimestaruuksien kiertopalkintoja,
velvoitetaan tuomaan/toimittamaan kiertopalkinnot puhdistettuina Kajaaniin.
Piirikohtaiseen kiertopalkintoon tulee tehdä SM-kiertopalkintosääntöjen mukainen
kaiverrus, mutta sarjakohtaisia kiertopalkintoja ei kaiverreta. Mikäli toimitus paikan
päälle ei jostain syystä onnistu, pyydetään sähköpostitse yhteydenottoa
kilpailunjohtajaan Villeen järjestelyjen sopimiseksi ville.keranen@gmail.com.

Edellisen talvi-SM:n, vuoden 2019 Eksymän mestarit:

Oranssi Vadelmapilvet, Mietoisten Kolopuutinit, Lounais-Suomen Partiolaiset
Vihreä Susi, Kaarinan Ristiritarit, Lounais-Suomen Partiolaiset
Sininen Originaalit, Helsingin Metsänkävijät, Pääkaupunkiseudun Partiolaiset
Punainen Pommacit, Ilmapartiolippukunta Malmin Tuulenkävijät,
Pääkaupunkiseudun Partiolaiset
Ruskea Vaaksiainen, Leijona Tytöt, Järvi-Suomen Partiolaiset
Harmaa Naali, Kajaanin Korvenpojat, Järvi-Suomen Partiolaiset

http://www.riekonkiepaus.fi
mailto:ville.keranen@gmail.com


Piirien välisen mestaruuden edellisessä talvikisassa nappasi Lounais-Suomen
Partiolaiset. Muistattehan toimittaa piirien kiertopalkinnon Kajaaniin!

Kilpailukeskus ja majoitus

Kisakeskuksena toimii Kainuun Ammattiopiston Oppi 4 -rakennus, osoitteessa
Opintie 3, 87100 Kajaani. Kilpailukeskuksen aukioloajoista ja toiminnasta
tiedotamme ennakko-ohjeen yhteydessä.

Haastavimmat järjestelyt nyt erikoisaikana liittyvät majoituksen järjestämiseen.
Pyrimme mahdollistamaan kilpailijoiden majoituksen, mikäli tätä eivät rajoitukset
estä. Ilmoitamme tarkemmista yksityiskohdista ennakko-ohjeen mukana.
Kilpailijoiden ja huoltojoukkojen on kuitenkin syytä harkita myös muita mahdollisia
majoitusvaihtoehtoja.

Alustava aikataulu

Kilpailun aikataulu tarkentuu, kun saamme selvyyden kilpailukeskuksen toiminnasta
sekä vallitsevista korona-rajoitteista. Alla kuitenkin tärkeimmät kellonajat jo
arvioituna:

LA
Ilmoittautuminen klo 7-8.30
Avajaiset alkaa klo 9-10
Vartiot maalissa noin klo 15-17
Palkintojenjako klo 17-19

SU
Vartiot maalissa noin klo 10-14
Palkintojenjako klo 14-16

Kilpailunjärjestäjät ja lisätietoa

Kisa-asioissa parhaat kanavat yhteyden ottamiseksi ovat sähköposti, kisan
Facebook-sivu sekä Instagramin direct messaging. Sen lisäksi kaikki tieto kerätään
kilpailun nettisivuille.



www.riekonkiepaus.fi
kainuu.partio@gmail.com
Facebook sivu ja tapahtuma: Riekon Kiepaus II
Instagram: @riekonkiepaus

Kilpailunjohtajana toimii Ville Keränen (ville.keranen@gmail.com) ja
järjestelysihteerinä Vilma Helimäki (vilma.helimaki@partio.fi). Järvi-Suomen
Partiolaisten piirin yhteyshenkilö on Joni Heikkinen (joni.heikkinen@partio.fi).

Tervetuloa Riekon Kiepaukseen!
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