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Tämä on yhdistetty ennakko- ja kilpailuohje. Ohjeeseen mahdollisesti 
tulevat muutokset jaetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Ota kopio tästä 
ohjeesta mukaasi kilpailuun, jotta sinulla on kilpailun sujumisen kannalta 
tarvittavat tiedot. 
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TERVETULOA LEIMAHDUKSEEN! 
Altti-lippukunnat järjestävät Lounais-Suomen Partiopiirin talvimestaruus-
kilpailut Paimiossa 6.2.2016. Kilpailuun on ilmoittautunut 22.1. mennessä 58 
vartiota. Voit seurata ajantasaista tilannetta kilpailun www-sivuilla 
osoitteessa http://leimahdus2016.net. 

YHTEYSTIEDOT  
Kilpailun johtaja 
Kaisa Johto (LEK) 
kaisa.johto(at)iki.fi 
p. 050 336 9336 

Järjestelysihteeri 
Jani Ekqvist (Kaira) 
jani(at)ekqvist.net 
p. 050 364 166

  

http://leimahdus2016.net/
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KILPAILUKESKUS 
Kilpailukeskus on Livian maaseutuopisto Paimiossa (“Paimion metsäkou-
lu”). Kilpailukeskuksen osoite on Taatilantie 110 21530 Paimio.  

http://www.livia.fi/fi/opistot/maaseutuopisto-paimio 

Kilpailukeskuksessa on kohtuullinen määrä parkkipaikkoja merkityllä 
alueella, kimppakyydit ovat suositeltavia.  

 

ILMOITTAUTUMINEN 
Vartion tulee ilmoittautua kilpailukeskuksen ilmoittautumispisteellä 
kilpailuaamuna kello 8:00-8:45. Vartionjohtaja palauttaa liitteenä olevan 
ilmoittautumislomakkeen täytettynä. Vartionjohtajalla tulee olla mukanaan 
vartion jäsenten Kuksasta tulostetut vuoden 2016 jäsenkortit.  
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MAJOITTUMINEN 
Perjantaina saapuvat vartiot majoittuvat Kairankiertäjien majalle Veikkolaan. 
Maja on avoinna kello 18:00 alkaen. Majalta järjestetään kuljetus 
kilpailukeskukseen lauantaiaamuna kello 8:00. Maja on eräkämppä, jossa ei 
ole sähköjä eikä juoksevaa vettä. Yöpyjät tarvitsevat mukaan oman 
makuualustan ja makuupussin. Maja sijaitsee osoitteessa Vellontie 210, 
Paimio. http://www.kairankiertajat.net/veikkola 

Kilpailukeskuksessa on tarjolla maksullinen aamupala sen ilmoittautumisen 
yhteydessä varanneille kilpailijoille. Aamupalan hinta (4 euroa) laskutetaan 
lippukunnalta osanottomaksun yhteydessä. 

Aamupala sisältää kaurapuuron, kiisselin, näkkileivän, levitteen, juuston ja 
teen/kahvin.  

AIKATAULU 
8:00  kilpailukeskus aukeaa 
8:00  ilmoittautuminen alkaa 
8:45  ilmoittautuminen päättyy 
8:50  vartiot siirtyvät viimeistään lähtörastille 
9:00  avajaiset 
9:10  kilpailu alkaa 
9:15  kutsuvieraiden tiedotus- ja kahvitilaisuus 
9:45  kutsuvieraat siirtyvät seuraamaan lähtötehtävää 
15:00  ensimmäinen vartio maalissa 
20:00  viimeinen vartio maalissa  
21:00  kilpailukeskus suljetaan 
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HENKILÖKOHTAISET VARUSTEET
• partiohuivi 
• vuoden 2016 jäsenkortti 
• puukko 
• ensiside tai vastaava 
• tulitikut 
• kynä 
• kompassi (Oranssi ja Vihreä 

sarja 2 kompassia riittää 
vartiolle) 

• karttasuoja 
• heijastin 
• valaisin 
• 4 hakaneulaa kilpailunumeron 

kiinnittämistä varten 
• syvä lautanen, lusikka ja muki 

kilpailukeskuksessa ruokailua 
varten

VARTIOKOHTAISET VARUSTEET
• ensiapupakkaus (1 leveä 

sideharsorulla, idealside tms., 
laastaria ja sidetaitoksia)  

• 6 kpl vartion nimellä ja 
numerolla varustettua, narulla 
kiinnitettävää nimilappua 
kätevyystehtäviin 

• retkikeitin, polttoaine 
(polttoaika n. 45 min) ja 
keittoastia (n. 1,5 l) 

• kello 
• saha 
• selkäsaha tai vastaava 

pienihampainen saha 
• kirves 
• vintilä 
• poranterä 16mm 
• poranterä 6 mm (Sininen, 

Punainen, Ruskea ja Harmaa 
sarja) 

• vasara 
• taltta 
• mitta 

• musta tussi 
• hiomapaperi keskikarkea 
• vispilä 
• raastin 
• säilyketölkki 227g tyhjä ja 

puhdistettu, peltiä (ananas-
tölkki) 

• säilyketölkki 820g tyhjä ja 
puhdistettu (iso persikkatölk-
ki) 

• kuumuutta kestävät käsineet 
• peltisakset (Ruskea ja Harmaa 

sarja) 
• ompelutarvikkeet (Ruskea ja 

Harmaa sarja) 
• emit-kortti, jos vartiolla on 

oma (Sininen, Punainen, 
Ruskea ja Harmaa sarja). 
Järjestäjä on varannut lainakort-
teja, jonka voi lunastaa ilmoittau-
tumispisteessä. Vartio on 
korvausvelvollinen, jos lainakortti 
hukkuu.
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MUUTOKSET TEHTÄVÄLUETTELOON 
Tehtäväluettelossa ei ole muutoksia. 

RUOKA- JA JUOMAHUOLTO 
Kilpailukeskuksessa on mahdollisuus täyttää vesipullot. Kilpailun jälkeen on 
tarjolla keittoa. Ruokatarjoilussa on huomioitu varsinaisen ilmoittautumis-
ajan päättymiseen mennessä ilmoitetut ruoka-aineallergiat. 

VARUSTESÄILYTYS 
Ilmoittautumispisteen yhteydessä on pukuhuonetilat, joihin on mahdollista 
jättää vartion varusteita nimikoidussa kassissa. Ilmoittautumispisteessä on 
myös arvotavarasäilytys. Arvotavarat tulee pakata ja nimikoida hyvin sekä 
merkitä vartion kilpailunumerolla. Nimikoimattomia ja numeroimattomia 
tavaroita ei luovuteta takaisin ennen kilpailukeskuksen sulkeutumista.  

PESEYTYMINEN 
Kilpailukeskuksessa on erillinen saunarakennus, jossa on saunatilat miehille 
ja naisille (kartalla S). Toivomme, että kilpailijat eivät käytä päärakennuksen 
pukuhuoneiden suihkutiloja. 

YHTEISKULJETUS 
Piiritoimisto on yhteydessä yhteiskuljetukseen ilmoittautuneisiin vartioihin 
lähipäivien aikana. Toimisto kertoo tarkemmin kuljetusten aikataulut ja 
reitit. 

TURVALLISUUS 
Kilpailijoiden tulee tutustua voimassa oleviin Suomen Partiolaisten 
turvallisuusohjeisiin. Jokaisella kilpailijalla tulee olla näkyvillä heijastin. 
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VAKUUTUS 
Partiolaiset on vakuutettu jäsenmaksuun sisältyvällä vakuutuksella. Suomen 
Partiolaiset on ottanut toissijaisen tapaturmavakuutuksen alle 70-vuotiaille 
ei-vielä-partiolaisille, jotka osallistuvat partiotoimintaan tutustujina 
partiotapahtumiin. Vakuutusturva vastaa partiolaisten jäsenvakuutusta. 
http://toiminta.partio.fi/lippukunta/turvallisuus-ja-vakuutukset 

Kilpailuorganisaatio ei vastaa kilpailijoille sattuneista tai heidän aiheutta-
mistaan vahingoista. 

KILPAILUAIKA 
Kilpailuaika on Suomen virallinen aika, joka kerrotaan kilpailijoille lähdössä. 

LÄHTÖPAIKKA JA LÄHTÖÖN 
JÄRJESTYMINEN 
Kilpailijoiden tulee siirtyä lähtöön viimeistään aikatauluun merkittynä 
aikana. Viitoitus lähtöön on ilmoittautumispisteeltä. Lähtö on noin 200 
metriä ilmoittautumispisteestä koilliseen. 

KILPAILUNUMERON JA PARTIOHUIVIN 
KÄYTTÖ 
Jokaisen kilpailijan on pidettävä partiohuivi esillä kaulassaan koko kilpailun 
ajan. Joukkueen on pidettävä kilpailunumerot selvästi näkyvillä eteenpäin 
koko kilpailun ajan.  

KILPAILUREITTIEN PITUUDET 
Oranssi 7 km 
Vihreä 7 km 
Sininen 9 km 
Punainen 9 km 

Ruskea 14 km 
Harmaa  14 km 
Valkoinen 7 km 
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KILPAILUKARTTA  
Kilpailukartta on peruskartta mittakaavassa 1:20 000 vuodelta 2010. Lisäksi 
käytetään suunnistuskarttoja 1:7500 (Oranssi, Vihreä, Valkoinen) ja 1:5000 
(muut sarjat). Suunnistuskartat on ajantasaistettu 12/2015.  

RASTIEN MERKINTÄ JA AIKATAULU 
Rastit on merkitty maastoon punavalkoisin rastilipuin. Mallirasti on 
nähtävillä lähdössä. Kun rasti on sulkeutunut, rastilippu tunnisteineen jää 
maastoon. Kaikki rastit sulkeutuvat viimeistään kello 20:00. 

YLEISET TOIMINTAOHJEET 
Vartio on velvollinen itse merkitsemään nimensä ja kilpailunumeronsa 
vastauslomakkeisiin, palauttamiinsa tehtäviin ja muihin kilpailusuorituksiin. 
Vartio huolehtii itse, että saa tarvittavat merkinnät jonotuskorttiin 
rastihenkilöiltä. Vartion tulee maastossa liikkuessaan noudattaa jokamie-
henoikeuksia. Tulenteko, puun ja polttopuun otto, viljelysten ylittäminen, 
pihamailla kulku ja vastaavat jokamiehenoikeuksien vastaiset teot ovat 
kiellettyjä ja johtavat vartion hylkäämiseen. Kilpailumaaston läpi kulkeva tie 
on avoin yleiselle liikenteelle ja vartion on noudatettava varovaisuutta tiellä 
liikkuessaan. 

KESKEYTTÄMINEN 
Keskeyttäneiden vartioiden on ilmoittauduttava lähimmälle kilpailurastille. 
Tämän jälkeen vartio kuljetetaan mahdollisuuksien mukaan kilpailukeskuk-
seen, jossa vartion on ilmoittauduttava kilpailutoimistoon. 

Yhdenkin tehtävärastin väliin jättäminen tulkitaan keskeyttämiseksi.  

EKSYMINEN 
Mikäli vartio eksyy, on pyrittävä kulkemaan kaakkoon kohti Taatilantietä. 
Tieltä vartio voi seurata kilpailun opasteita kilpailukeskukseen. Myös 
paikallisilta asukkailta voi kysyä neuvoa.  



Lounais-Suomen partiopiirin 
partiotaitojen talvimestaruuskilpailut 
Paimiossa 6.2.2016 

9 
 

LÄÄKINTÄHUOLTO 
Kilpailukeskuksessa ja riskialttiilla rasteilla on ensiapuvarustus sekä 
ensiaputaitoisia henkilöitä. 

YLEISÖ JA HUOLTAJAT 
Kilpailurastit eivät ole avoinna yleisölle. Yleisö ja huoltajat voivat seurata 
lähtö- ja maalirastia, kunhan eivät häiritse rastin toimintaa eivätkä vaikuta 
vartioiden suorituksiin. Lisätietoja saa kilpailutoimistosta. 

TULOKSET JA PALAUTE 
Alustavat tulokset julkaistaan mahdollisimman pian kilpailun päätyttyä 
kilpailun www-sivuilla. Kilpailukeskuksessa on esillä kilpailun tilanne 
laskennan edistyessä. Lopulliset tulokset toimitetaan kilpailuvartioille viikon 
kuluessa kilpailun päättymisestä.  

Kilpailuorganisaatio toivoo osallistujien antavan kilpailusta palautetta 
maalissa kerrottavalla tavalla. 

TUOMARINEUVOSTON JÄSENET 
Tuomarineuvoston jäsenet tunnistaa keltaisesta hihanauhasta.  
 
Tuomarineuvoston  
puheenjohtaja 
Pauliina Laine (LoSa) 
Meijerintie 5 A 3 
32700 Huittinen 

Valvoja  
Jussi Salonen (JoPo) 

Valvoja 
Inkeri Seppälä (LiPi) 

Kilpailijoiden edustaja 
Matti Hautero (MP) 

Kilpailun johtaja 
Kaisa Johto (LEK) 
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33 § TEHTÄVÄSUORITUKSEN 
HYLKÄÄMINEN 
Tehtäväkäskyssä kiellettyjen varusteiden käyttö tehtäväsuorituksen aikana 
aiheuttaa vartion kyseisen tehtäväsuorituksen hylkäämisen. Muu 
tehtäväkäskyn vastainen suoritus voi aiheuttaa vartion kyseisen tehtäväsuo-
rituksen hylkäämisen. Päätöksen asiasta tekee tuomarineuvosto. 

34 § KILPAILUSTA HYLKÄÄMINEN 
Vartion jäsenen loukkaantumisen tai sairastumisen vuoksi kilpailun aikana 
vajaalukuiseksi tuleva vartio, joka on aloittanut kilpailun hyväksytysti 
kilpailun sisäpuolella, saa tuomarineuvoston päätöksellä jatkaa kilpailuvael-
lusta kilpailussa sisäpuolella. 

Tuomarineuvoston tulee harkita vartion koko kilpailusuorituksen, tietyn 
tehtäväsuorituksen tai joidenkin tehtäväsuorituksien hylkäämistä, jos 
kilpailuvartio tai kilpailija rikkoo jotakin seuraavaa: 

Kilpailuvartio ei saa jakaantua ilman tehtäväkäskyn tai jakaantumisohjeen 
(matkaohje) lupaa 

Lunttien tai muun vastaavan kirjallisuuden käyttö, vartioiden yhteistyö 
tehtävissä ja ulkopuolisen avun käyttö on kielletty (ellei järjestäjä toisin 
määrää) 

Vartioiden huoltaminen kilpailun aikana on kielletty, huoltajan liikkuminen 
kilpailumaastossa omavaltaisesti voi aiheuttaa häneen yhdistettävissä 
olevien vartioiden sulkemisen kilpailusta 

Omien karttojen, radiopuhelimien, matkapuhelimien, sähköisten paikannus- 
ja/tai kommunikointilaitteiden sekä sähköisten tiedontallennuslaitteiden 
(kuten kämmentietokone) hallussapito kilpailujen aikana on kielletty (ellei 
järjestäjä toisin määrää) 

Tulen sytyttäminen, polttopuiden ottaminen, viljelysten ylittäminen, 
pihamailla kulku, rakennustarvikkeiden ottaminen ja puiden kaataminen 
ilman lupaa on kielletty 

Vartion on käytävä kaikilla vaellusrasteilla annetussa järjestyksessä. 
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Kilpailuvarusteet on kuljetettava lähdöstä kaikkien vaellusrastien kautta 
maaliin. Tehtävän aikana, kuten vaellusrastien välisen suunnistustehtävän 
aikana varusteiden ei tarvitse olla mukana, ellei järjestäjä tätä erikseen 
vaadi. Jos suunnistustehtävä on vaellusrastilta toiselle, tulee varusteiden olla 
mukana tämän suunnistuksen lähdössä ja maalissa. 

Tuomarineuvosto voi hylätä vartion kilpailusta lisäksi silloin, jos 
kilpailuvartion tai sen jäsenen todetaan menetelleen kilpailussa tai 
kilpailualueella (myös muulloin kuin kilpailun kuluessa) partiohengen 
vastaisesti tai rikkoneen sääntöjä tai sillä on tavallista enemmän 
ennakkotietoa kilpailusta. 

Törkeissä tapauksissa L-SP:n Kilpailujaosto voi tuomarineuvoston 
esityksestä asettaa kilpailijan, kilpailuvartion tai heidän edustamansa 
lippukunnan kilpailukieltoon enintään vuoden ajaksi. 
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OSANOTTAJALUETTELO 

Oranssi  
 2 Kielot  ............................................ Mikaelin Sinikellot ry  
 3 Korkkiruuvit  ................................. Auran Tytöt ry 
 4 Pussipedot  .................................... Henrikin Tapulitytöt ry 
 5 SiniRouskut ................................... Raision KilliNallit 
 6 Poiju ............................................... Nuotiotytöt ry 
 7 Karvajalat ...................................... Jokikylän Pojat ry 
 10 Pullanmurut .................................. Ahlaisten Ankkurit ry 
 12 Töyhtöhyypät ................................ Marjatan ja Mikon Pojat ry 
 13 Rouskut ......................................... Raision KilliNallit  
 14 Puluset ........................................... Euran Peurat ry 
 15 Avaruuskissat................................ Leirisiskot ry 
 16 PiPa ................................................ Littoisten Pirtapiiat ry 
 17 Muuminallet ................................. Raision KilliNallit 
 

Vihreä 
 81 Tiira ............................................... Turun Sinikotkat ry 
 82 Haukat ........................................... Kiskon Kupariset 
 83 Vestigatio Kalmia 2016 1 .............. Ilpoisten Vuorenkävijät ry 
 84 Norppa  .......................................... Kaarinan Ristiritarit ry 
 85 Pazze Cerve ................................... Euran Peurat ry 
 86 Kissaporukka ................................ Mellilän Menninkäiset ry 
 87 Pähkinähämähäkit ....................... Ahlaisten Ankkurit ry 
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Sininen 
 102 hylje ............................................... Turun Partio-Sissit ry 
 103 Eliittipartiolaiset .......................... Rauman Partiotytöt ry 
 104 Arovalaat ....................................... Raision KilliNallit ry 
 105 Söpösti Urhoolliset ....................... Marjatat ja Mikon Pojat ry 
 106 Vestigatio Kalmia 2016 2 ............. Ilpoisten Vuorenkävijät ry 
 107 Eräernut ........................................ Leirisiskot ry 
 108 UppoPuput .................................... Raision KilliNallit ry 

Punainen 
 151 Mustikat ........................................ Narvin Tytöt ry 
 152 Kumiankat .................................... Euran Peurat ry 
 153 Abinat  ........................................... Narvin Tytöt ry 
 154 Sopivasti Onnelliset ..................... Marjatat ja Mikon Pojat ry 
 155 Merimuumit ................................. Merimaskun Reimarit ry 
 156 Poppikset ...................................... Naantalin Siniset ry 
 157 Peikko-Vartio ............................... Turun Sinikotkat ry 
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Ruskea 
 250 Retromuikut .................................. Raision KilliNallit 
 251 Vestigatio Kalmia 2016 3.............. Turun Tähti-Tytöt ry 
 252 HeLi ............................................... Littoisten Pirtapiiat ry 
 253 MassaHysteria .............................. Nuotiotytöt ry 
 254 KISAJAOSTO 2000 ......................... Raision KilliNallit 
 255 Kipinä ............................................ Raision KilliNallit 
 256 Tahmakiitäjät ............................... Loimaan Nuotioloimut 
 257 NALLET ......................................... Meri-Porin Partio ry 
 258 Vestigatio Kalmia 2016 4 ............. Meripartiolippukunta, 
    Lätynkääntäjät ry  
 259 Roogerit ......................................... Teljän Tuikkeet ry 
 260 Supernova ..................................... Turun Tähti-Tytöt ry 
 261 Rapa ............................................... Kyrön Kiurut ja Kokot ry 

Harmaa 
 200 Z-aukot ......................................... Tornikotkat ry 
 201 Vestigatio Kalmia 2016 5 ............. Humppilan Ilvespojat ry,  
    Ilpoisten Vuorenkävijät ry  
 202 Pinus ignes .................................... Kiikalan Kelopartio 
 203 Hämäyksen Hurrikaani ................ Maarian Tähkät ry 
 204 Teräskolmikko .............................. Narvin Tytöt ry 
 205 Vestigatio Kalmia 2016 6 ............. Ilpoisten Vuorenkävijät ry 
 206 Tohvelit ......................................... Maarian Tähkät ry 
 207 Homelite allstars .......................... Kullaan Kuusipeurat ry 
 208 Valkyria ......................................... Mynämäen Maahiset ry 
 209 Nuorempi osasto .......................... Tornikotkat ry 
 210 Tuomiokirkkopuiston pojat  ........ Turun Sinikotkat ry 
 211 TL ................................................... Pääskyparvi ry, 
     Tervaksentekijät ry 
 212 Stalkkerit ....................................... Alastaron Jyväset 
 213 Pikapito ......................................... Maarian Kämmekät ry 
 214 Ismon Valinta ............................... Tornikotkat ry 

Valkoinen 
 60 MeRenNeidot ................................ Merimaskun Reimarit ry 
 61 Vartio X .......................................... Jokikylän Pojat ry
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ILMOITTAUTUMISLOMAKE 
Vartion numero 
 

Sarja 

Vartion nimi 
 
Lippukunta 
 
Emit-kortin numero 
 

Ilmoittautuminen 
täyttää! 

Vartionjohtajan nimi 
 
 

Syntymäaika 
OK / EVP / EI 

Vartion jäsenet 
Nimi 
 
 

Syntymäaika 
OK / EVP / EI 

Nimi 
 
 

Syntymäaika 
OK / EVP / EI 

Nimi 
 
 

Syntymäaika 
OK / EVP / EI 

Nimi 
 
 

Syntymäaika 
OK / EVP / EI 

Nimi 
 
 

Syntymäaika 
OK / EVP / EI 

Vartion kaikki jäsenet ovat jäsenenä Lounais-
Suomen partiopiiriin kuuluvassa lippukunnassa.  KYLLÄ  /  EI 

Vartio on kilpailun ulkopuolella KYLLÄ  /  EI 

 
Päiväys ja vartionjohtajan allekirjoitus 
 
 
____.____.20____ ____________________________ 
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