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KORPITAIVAL

YHTEYSTIEDOT
Killpailunjohtajat
Eveliina Kunttu 0400 520740
Jonna Heikkilä 040 7243659
Eveliina Hirvonen (paikalla vain aamupäivän) 
050 5117692 / eveliina.hirvonen@utu.fi

LÄHTÖ, MAALI JA 
SAAPUMINEN
Kilpailun lähtö ja maali sijaitsevat eri paikoissa 
seurakuntatalon tuplabuukkauksen vuoksi. 
Lähtö sijaitsee Littoisten seurakuntatalolla, 
osoitteessa Kampakuja 1 ja maali Littoisten 
monitoimitalolla, osoitteessa Tallakatu 2. 

Kilpailukeskukseen suositellaan tulemaan 
kimppakyydein. Omalla autolla saapuessa 
parkkeeraus tapahtuu Monitoimitalon 
parkkipaikalle, josta kävelymatka 
seurakuntatalolle on 450 m. Vanhempien 
suositellaan jättävän lapset seurakuntataloa 
vastapäätä olevalle hirsikioskille (pitseria), 
osoitteeseen Rukkikatu 1. Toinen vaihtoehto 
on pysähtyä seurakuntatalon puoleiselle 
bussipysäkille (käytössä harvoin).

ILMOITTAUTUMINEN

8.00 Kilpailukeskus aukeaa
8.15 Ilmoittautuminen alkaa
8.45 Ilmoittautuminen päättyy
9.00 Kilpailun startti 
14.30 Ensimmäiset vartiot arviolta maalissa
18.00 Viimeiset vartiot maalissa
18.30 Kilpailukeskus sulkeutuu

AIKATAULU

Ilmoittautuminen tapahtuu klo 8.15-8.45 
välisenä aikana Littoisten seurakuntatalon 
katoksessa. Ilmoittautuessa vartiolla tulee 
olla mukana täytetty ilmoittautumislomake, 
mikä löytyy tämän ohjeistuksen liitteenä. 
Ilmoittautumislomakkeessa on vartion nimi ja 
numero sekä vartion jäsenten nimet. Kaikilla 
tulee olla maksettuna vuoden 2017 jäsenmaksu 
tai uusilla jäsenillä vuoden 2018.

KILPAILUOHJE

VARUSTELUETTELO
Vartiokohtaiset varusteet: 
- lautasaha, voi olla kaksikin
- vasara
- kolmioviivain tai suorakulma
- mitta (1-3m riittävä)
- pienet sakset
- nimilappu (vartion nimi ja numero)1kpl
- vedenkestävä tussi
- ensiapupakkaus (yksi leveä sideharsorulla,       
  idealside, laastaria, sidetaitoksia)
- 2 kompassia
- kirves
- trangia / muu retkikeitin sis. 2 kattilaa
- sinolia / kaasua
- ruokailuvälineet (vähintään lusikka,   
  haarukka, veitsi, lautanen, muki)
- Pussi arvotavaroille 
  (jätetään kilpailukeskukseen)
- Ilmoittautumislomake
Lisäksi VALKOISELLE sarjalle
- Ruuvimeisseli

Henkilökohtaiset varusteet:
- Tulostettu jäsenkortti
- Säänmukainen vaatetus ja hyvät kengät 
kävelyyn/juoksuun
- Puukko
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- ensiside tai vastaava
- tulitikut
- lyijykynä
- partiohuivi
- eväät
- juomapullo
- Ruokailuvälineet
  (ei välttämättä tarvitse ottaa maastoon)

Vapaaehtoiset varusteet:
-hiomapaperi 

Seikkailijoilla tulee olla mukanaan saattaja, 
joka voi olla heidän johtaja tai muu aikuinen. 
Tarpojilla saattaja on vapaaehtoinen. Saattaja 
saa antaa neuvoja käytännön asioissa ja 
ohjeistaa tehtävien suorittamisessa. Hän 
ei kuitenkaan itse saa osallistua tehtävien 
tekemiseen tai kertoa esimerkiksi tieto –
tehtävissä oikeita vastauksia. Esimerkiksi 
kätevyys –tehtävissä saattaja voi ohjeistaa 
työvaiheita, mutta sahaamaan hän ei saa 
ruveta. Muistetaan, että kyseessä on rennon 
henkinen kilpailu ja tärkeintä on saada 
onnistumisia, oppimista ja oivalluksia. Näin 
olemme tulevaisuudessa entistä valmiimpia 
piirin tai sm-tason kilpailuihin.

SAATTAJAN ROOLI

VARUSTESÄILYTYS
Kilpailijat voivat jättää ylimääräiset varusteet 
lähtöön, josta ne toimitaan kilpailun maaliin. 
Varusteet merkitään vartion nimellä ja 
numerolla.

PUHELIMET
Puhelimet saa ottaa mukaan kisaan, mutta 
niiden käyttö kilpailun aikana on kielletty. 
Poikkeuksena hätätilanteet. Halutessaan 
vartionjäsenet voivat jättää arvoesineet 
kilpailun ajaksi järjestäjille. Koko vartio laittaa 
kaikki arvoesineet vartion nimellä ja numerolla 
merkittyyn pussiin, mikä palautetaan ennen 
lähtölaukausta ilmoittautumispisteeseen. 

RUOKAHUOLTO
Kilpailun aikana jokainen kilpailija huolehtii 
omasta ruokahuollosta. Omat eväät siis 
mukaan. Kilpailun jälkeen on tarjolla lounas, 
joka syödään omista astioista.

WC JA PESEYTYMINEN

Kilpailun lähdössä ja maalissa on wc. 
Peseytymismahdollisuutta ei ole. 

TURVALLISUUS JA 
VAKUUTUS
Kilpailijoiden tulee tutustua voimassa oleviin 
Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeisiin. 

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 aiheuttamistaan 
vahingoista. 

LÄHTÖ
Lähtö tapahtuu 9.00 kilpailukeskuksesta, 
Littoisten seurakuntatalolta. Vartiot 
ryhmittyvät lähtöön 15 min ennen kilpailun 
alkua.

REITTI JA KARTAT
Kilpailureitin pituus on noin 6,0 km. 
Rastit on merkitty maastoon 
rastilipuin. Kilpailukarttana toimii 
suunnistuskarttamainen ”Rogaining -kartta”. 
Suunnistustehtävissä käytetään erityyppisiä 
karttoja. Mittakaavat kerrottu kartoissa. 



  

YLEISET TOIMINTAOHJEET
Vartio ilmoittautuu jokaiselle rastille 
saapuessaan kertoen vartion nimen ja numeron. 
Vartio on velvollinen itse merkitsemään nimensä 
ja kilpailunumeronsa vastauslomakkeisiin, 
palauttamiinsa tehtäviin ja muihin 
kilpailusuorituksiin. Vartion tulee maastossa 
liikkuessaan noudattaa jokamiehenoikeuksia. 
Tulenteko, puun ja polttopuun otto, viljelysten 
ylittäminen, pihamailla kulku ja vastaavat 
jokamiehenoikeuksien vastaiset teot ovat 
kiellettyjä ja johtavat vartion hylkäämiseen. 
Vartion on noudatettava varovaisuutta tiellä 
liikkuessaan. 

EKSYMINEN JA 
KESKEYTTÄMINEN
Mikäli vartio eksyy, on pyrittävä kulkemaan 
takaisin edelliselle rastille. Littoistenjärven 
ympäri kulkee myös merkitty luontopolku, jonka 
opasteita voi seurata. Paikallisilta asukkailta voi 
kysyä neuvoa. 

Keskeyttäneiden vartioiden on ilmoittauduttava 
lähimmälle kilpailurastille. Tämän jälkeen vartio 
kuljetetaan mahdollisuuksien mukaan maaliin.  

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

Tulokset julkaistaan illalla tapahtuman facebook 
–sivuilla ja Littoisten Pirtapiikojen nettisivuilla 
(lipi.fi). Kolme parasta vartiota palkitaan syksyn 
aikana. Vartionjohtajille ilmoitetaan palkintojen-
jakotilaisuuden aika ja paikka. 

TULOKSET



ILMOITTAUTUMISLOMAKE 	

  

Vartion numero 

 

Sarja 

Vartion nimi 

 
Lippukunta 

 
Vartionjohtajan nimi 

 

Syntymäaika Ok 

 

Vartion jäsen 

 

Syntymäaika  

Vartion jäsen 

 

Syntymäaika  

Vartion jäsen 

 

Syntymäaika  

Vartion jäsen 

 

Syntymäaika  

Vartion jäsen 

 

Syntymäaika  

Vartion jäsen 

 

Syntymäaika  

 

Saattajan nimi 

 

Yhteystiedot 

	
		
	


