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KIERIKKI ENNAKKO-OHJE

TERVETULOA

Vartionne on ilmoittautunut Suomen Partiolaisten partiotaitojen kevät-SM-kilpailuihin Oulun Yli-Iihin

14.5.2022. Kilpailussa ratkotaan myös Pohjanmaan piirin mestaruudet. Kilpailuihin on ilmoittautunut

upea määrä vartioita – oranssiin 23, vihreään 25 ja purppuraan 19 vartiota. Yhteensä siis 67 vartiota,

eli yli 300 kilpailijaa, eri puolilta Suomea. Tervetuloa viettämään keväistä päivää Yli-Iihin!

KIERIKKI
PARTIOTAITOJEN KEVÄT-SM-KILPAILUT

14.5.2022 KIERIKKIKESKUS (YLI-II, OULU) 

2

KILPAILUNJOHTAJAN

TERVEHDYS

Hei,

Hienoa, että olet ilmoittautunut Kierikkiin vartiosi

kanssa kilpailemaan tai huoltajaksi! Olemme

järjestelytoimikunnan kanssa tehneet yli vuoden

ajan kovasti töitä, jotta saatte ikimuistoiset ja

laadukkaat kilpailut joista säilyy muistoja vuosiksi.

Runsas osallistujamäärä yllätti meidät ja on

mahtavaa, että tänne Yli-Iihin päätti lähteä näin

paljon kilpailijoita ympäri Suomea. Tätä

kirjoittaessani kilpailuun on enää reilu kaksi viikkoa

aikaa ja työskentelemme päivittäin vielä hiomassa

viimeisiä palasia paikoilleen.

Kolme viikkoa ennen kilpailua kilpailumaastossa oli paikoittain polveen asti lunta, mutta näillä

korkeuksilla se on ihan tavallista, ja lumet sulavat hurjaa vauhtia. Kierikkikeskus ja sen ympäristö on

upea paikka järjestää kilpailua. Olemme saaneet Kierikkikeskuksesta paljon tukea ja inspiraatiota

kilpailun järjestämiseen. Kilpailun kivikausi-teema johdattaa kilpailijoita alusta loppuun ja

toivottavasti tehtävistä oppii jokainen myös vähän uutta mielenkiintoisesta kivikauden ajan historiasta. 

Ennakkovalmistautumisesta kilpailuun on varmasti hyötyä. Tehtäväluettelo ja nettisivuilta ja

sosiaalisesta mediasta löytyvät vihjeet kannattaa katsoa läpi esimerkiksi vartion yhteisessä koloillassa

ennen kilpailua. Toki kilpailuun voi yhtä hyvin osallistua vähemmällä valmistautumisella - kilpailu on

ennen kaikkea mukava päivä ulkona laadukkaalla ohjelmalla höystettynä ystävien kesken. Partiota

parhaimmillaan.

Haluan toivottaa teidät koko järjestelytoimikunnan ja Pohjanmaan Partiolaiset ry:n puolesta

tervetulleeksi Kierikkiin! Pian nähdään.

Kisaterveisin Tiia
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KILPAILUN JÄRJESTÄJÄT

Pohjanmaan Partiolaiset ry 

Hallituskatu 35 A 5   

90100 OULU

toimisto.pohjanmaa(at)partio.fi

044 - 716 9300 (piiritoimiston nro)

Järjestelytoimikunta

Kilpailunjohtaja 

Tiia Keltamäki, Tervapartio, 0503220584

Järjestelysihteerit

Pirianna Laukkanen

Tervapartio

Laura Korppinen, 0400587439

Oulun Valppaat

Ratamestari

Mika Laurila, Kiimingin Virkut

Tehtäväpäällikkö

Sami Viljanmaa, Kajaanin Korvenpojat (J-SP)

Tulostoimiston päällikkö

Juuso Heinänen, Putaan Vilkkaat

Tuomarineuvosto

Tuomarineuvoston puheenjohtaja

Kimmo Vääriskoski, Pohjolan Tytöt ja Kemin

Kotkat, kimmo.vaariskoski@partio.fi

Kilpailijoiden edustaja

Hans Vaasvainio, Vesilahden Valkohännät

Kilpailunjohtaja

Tiia Keltamäki, Tervapartio

Kilpailun valvoja

Petri Vainio, Kaarinan Ristiritarit

Kilpailun apuvalvoja (läsnäolo- ja

puheoikeudella)

Veera Kohtamäki, Ilpoisten Vuorenkävijät

Talouspäällikkö

Matti Rahko, Pohjolan Pirteät

Viestintätiimi

Laura Marttila, Jurvan Saloveikot

Emma Marttila, Jurvan Saloveikot

Kati Korpi-Kaija, Jurvan Saloveikot

Huoltopäälliköt

Valtteri Vakimo, Ahjopartio

Juho Kivelä, Samposet

Kisakeskusvastaava

Katri Moilanen, Pohjan Veikot

Tavoitat meidät osoitteesta kierikki@partio.fi 

Toimitsijoiden tunnukset

Tuomarineuvosto

Harmaa paita

Kilpailijoiden edustaja

Harmaa paita ja lisätunniste, joka ilmoitetaan

avajaisissa

Rastipäälliköt

Ruskea tai punaruskea paita

Rastihenkilöt

Käsivarsinauha

Huolto

Keltainen huomioliivi
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KORONAINFO

Kevään aikana koronarajoitteet ovat pikkuhiljaa

hellittäneet ja pääsemme viettämään kevät-SM-

kisoja kahden välivuoden jälkeen. THL:n

maskisuosituksen poistuttua emme edellytä

maskin käyttöä, mutta voitte tietenkin

halutessanne maskia pitää. Kilpailukeskuksena

toimivan Kierikkikeskuksen sisätiloissa

noudatamme keskuksen senhetkistä ohjeistusta.

Tulettehan kisaamaan vain, jos olette terveitä.

Mikäli jonkun jäsenen oireet alkavat vasta

matkan aikana eikä hän voi olla tulematta

majoituskoululle tai Kierikkikeskukseen,

soitattehan ensiapuvastaava Saku Huoviselle

puhelinnumeroon 0404820677. Ohjeistamme,

miten toimia. Oireisen henkilön tulee pitää

kasvomaskia sekä huolehtia erityisen hyvin

käsihygieniasta ja turvaväleistä.

Muistattehan yleiset käsihygienia- ja

yskimisohjeet: peskää kädet aina kun tulette

ulkoa sisälle, wc-käynnin jälkeen, kun olette

NETTISIVUT JA SOSIAALINEN

MEDIA

Kilpailun nettisivut

https://pohjanmaa.partio.

fi/nyt/kierikki/

Kilpailun Instagram-tili

@kierikkikisat

https://www.instagram.com

/kierikkikisat/ 

Kilpailun Facebook-

tapahtuma

https://www.facebook.com

/events/478418477061570/

?active_tab=about

niistäneet, yskineet tai aivastaneet, sekä ennen ja jälkeen ruokailun. Käytättehän näissä tilanteissa

käsidesiä, mikäli käsien peseminen ei ole mahdollista esimerkiksi kilpailun aikana. Yskiessänne yskikää

kertakäyttöiseen nenäliinaan tai hihaan. Älkää yskikö käsiin. Pidättehän turvaväliä muihin vartioihin ja

kisahenkilökuntaan.

Lisätietoa koronaviruksen tarttumisesta ja siltä suojautumisesta THL:n nettisivuilla:

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-

19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus

Lisätietoa kilpailun varautumisesta koronavirukseen löydät alta sekä kilpailun nettisivuilta.
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Muistutamme ja huolehdimme turvaväleistä

mahdollisuuksien mukaan

Majoitamme yöpyjät mahdollisimman väljästi

koulun tiloihin

Osallistujat voivat halutessaan yöpyä omassa

majoitteessa koulun pihalla

Emme edellytä kasvomaskin käyttöä, mutta

halutessaan kilpailijat ja tekijät voivat niitä

käyttää

Majoituskoululla on käsienpesumahdollisuus ja

saatavilla käsidesiä sekä kasvomaskeja

Huolehdi turvaväleistä, käsihygieniasta ja

yskimishygieniasta

Pidäthän etäisyyttä muihin ruokaillessasi. Voit

ruokailla myös majoitusluokassasi tai ulkona.

Älä tule oireisena tapahtumaan

Matka Oulun linja-autoasemalta

Kierikkikeskukseen kestää noin 50 minuuttia

Samassa kuljetuksessa osallistujia eri alueilta

ja eri vartioista

Ohjaamme vartiot mahdollisuuksien mukaan

sijoittumaan linja-autoon niin, että turvaväli

muihin vartioihin säilyy

Huolehdi käsihygieniasta ja yskimishygieniasta

Voit halutessasi pitää kasvomaskia matkan

ajan

Majoituskoululla

Riskit

Nukumme ja ruokailemme sisätiloissa, jolloin

turvavälejä on vaikea pitää kaikissa tilanteissa

Mitä teemme riskien vähentämiseksi

Miten sinä voit pienentää tarttumisriskiä

Yhteiskuljetukset

Riskit

Mitä teemme riskien vähentämiseksi

Miten sinä voit pienentää tarttumisriskiä

Rasteilla saatetaan huutaa tai puhua

äänekkäästi, mikä voi lisätä tartunnan riskiä

Käsihygieniasta huolehtiminen on

haastavampaa ulkotiloissa ilman juoksevaa

vettä

Vartion kesken tehtäviä suorittaessa turvavälien

pitäminen vartion jäsenten kesken ei ole aina

mahdollista

Rastit on pyritty suunnittelemaan niin, että

kontakti muihin vartioihin ja

rastihenkilökuntaan olisi mahdollisimman

vähäistä

Rasteilla on saatavilla käsidesiä

Muistutamme turvavälin pitämisestä

Desinfioimme mahdollisuuksien mukaan

yhteiskäytössä olevia välineitä

Pidä turvaväli muihin vartioihin ja

rastihenkilöihin

Käytä käsidesiä ennen yhteisiin välineihin

koskemista

Pidä huoli yskimishygieniasta

Vietämme aikaa ja ruokailemme sisätiloissa.

Ajanvietto ulkotiloissa on myös mahdollista.

Muistutamme ja huolehdimme turvaväleistä

mahdollisuuksien mukaan

Kisakeskuksessa on käsienpesumahdollisuus ja

saatavilla käsidesiä sekä kasvomaskeja

Ruokailu tapahtuu porrastetusti vartioiden

saapuessa eri aikoina maastosta

Rasteilla

Riskit

Mitä teemme riskien vähentämiseksi

Miten sinä voit pienentää tarttumisriskiä

Kisakeskuksessa

Riskit

Mitä teemme riskien vähentämiseksi

. 
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KILPAILUN YLEISAIKATAULU

Perjantai 13.5.

20.00               Yli-Iin majoituskoulu aukeaa ja ilmoittautuminen alkaa 

20.30-22.30     Iltapala majoittujille

20.45               Yhteisbussikuljetus lähtee Oulun linja-autoasemalta

21.35               Yhteisbussikuljetus saapuu Yli-Iin koululle

23.30-06.30     Hiljaisuus majoituskoululla

0.30               Ilmoittautuminen päättyy perjantain osalta

Lauantai 14.5.

6.45-7.45          Aamupalaa majoittujille Yli-Iin koululla

7.00                  Yhteisbussikuljetus lähtee Oulun linja-autoasemalta

7.00                  Kierikkikeskus avautuu kilpailijoille

7.00-8.30          Ilmoittautuminen ja pakollisten seurantavälineiden jako lauantaina

                         saapuville vartioille Kierikkikeskuksessa

7.50                  Yhteisbussikuljetus saapuu Kierikkikeskukseen

8.15                  Bussikuljetus Yli-Iin koululta Kierikkikeskukselle, pakollisten seurantalaiden

                         jako Kierikkikeskuksen infopisteellä saavuttaessa (8.50 mennessä)

9.10                  Siirtyminen avajaisiin ja kilpailun lähtöön

9.30                  Kilpailun lähtö

10.30                Infotilaisuus medialle, huoltajille ja vierailijoille auditoriossa

11-13.00           Lounas huoltajille ja tekijöille

15-18.00           Vartiot maalissa

15-19.00           Päivällistä tarjolla

19.00                Palkintojenjako

viim. 19.45        Yhteisbussikuljetus lähtee Oulun linja-autoasemalle

21.00                Kilpailukeskus sulkeutuu

SAAPUMINEN, KILPAILUKESKUS, KOKOONTUMISPAIKKA

Majoituskoulu

Majoituskouluna kisoja edeltävän yön toimii Yli-Iin koulu (osoite Karjalantie 15, 91200 Oulu). Koulu on

avoinna perjantaista 13.5. klo 20 lauantaihin 14.5. klo 9 asti. Koululle palaaminen kilpailun jälkeen ei

ole mahdollista. Majoittujat ottavat kaikki varusteensa mukaan kilpailukeskukseen. Kilpailukeskukselle on

matkaa noin 6,5 kilometriä. Bussikuljetus majoituskoululta Kierikkikeskukselle lähtee lauantaina klo

8:15. Muilla kuin järjestäjän tarjoamalla bussikuljetuksella koululle saapuneet vartiot kulkevat

Kierikkikeskukselle omin kyydein / yhteisbussein lauantaiaamuna. Huomioittehan, että majoittuvien

vartioiden tulee hakea pakollisen seurantajärjestelmän varusteet viimeistään klo 8:50, ja kilpailun

avajaisiin siirrytään jo klo 9.10, joten huomioikaa siirtymisissä nämä seikat.
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Majoituskoulun sijainti kartalla: Karjalantie 15, 91200 Oulu

https://goo.gl/maps/tHnHxNDMKfqtnyj1A
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Kilpailukeskus

Kilpailukeskuksena toimii Kierikkikeskus (osoite Pahkalantie 447A, 91200 Oulu). Kilpailukeskus on

avoinna lauantaina klo 7-21.00. Lauantaiaamuna saapuvat vartiot tulevat suoraan Kierikkikeskukselle.

Kilpailukeskuksen sijainti kartalla: Kierikki Stone Age Centre 

https://goo.gl/maps/kojESkEtpwa7wCTj9

Kulkuyhteydet ja ajo-ohjeet

Ouluun pääsee kätevästi esimerkiksi junalla tai bussilla. 

Kisakeskukseen on huonot yhteydet julkisilla liikennevälineillä. Kilpailu järjestää yhteisbussikuljetuksen

Oulun linja-autoasemalta perjantaina klo 20.45 majoituskoululle ja lauantaina klo 7.00

kilpailukeskukseen sekä kilpailukeskukselta Oulun linja-autoasemalle viimeistään klo 19:45.

Yhteiskuljetus on pitänyt varata ennakkoon ilmoittautumisen yhteydessä. Vapaita paikkoja voi tiedustella

osoitteesta kierikki@partio.fi.

Saapuminen Yli-Iin koululle ja pysäköintipaikkojen sijainnit: 
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Saapuminen Kierikkikeskukselle

Huomioi yksisuuntainen liikenne Kierikkikeskuksen läpiajotiellä. Noudata liikenteenohjaajien neuvoja ja

ohjeita pysäköinnistä! Kilpailijoita on mahdollista tiputtaa kyydistä kilpailukeskuksen välittömässä

läheisyydessä, mutta pysäköiminen siihen on ehdottomasti kielletty.

Kilpailukeskuksen toimintoja kartalla:
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Vuoden 2022 partion jäsenkortti puhelimeen

valmiiksi ladattuna tai tulostettuna (ei maastoon)

Henkilöllisyystodistus

(passi/ajokortti/kelakortti/henkilökortti, ei

maastoon)

Henkilökohtaiset lääkkeet (mukana koko ajan)

Partiohuivi (kaulassa!)

Hakaneula kisamerkin partiohuiviin

kiinnittämistä varten

Puukko

Ensiside tai vastaava

Tulitikut

Juomapullo tai vastaava, täytettynä

Muki ja lusikka

Eväät koko kilpailun ajaksi

Lyijykynä

Säänmukainen varustus

Ruokailuvälineet kilpailukeskuksessa tapahtuvia

ruokailuja varten (ei maastoon)

Muutama kasvomaski käytettäväksi

kilpailukeskuksessa ennen ja jälkeen kilpailun,

sekä yksi kasvomaski maastoon otettavaksi

Yöpyjille yöpymisvarusteet lattiamajoitusta

varten pe-la -väliseksi yöksi

Peseytymisvälineet ja vaihtovaatteet (ei

maastoon)

Käsidesiä omaan käyttöön kilpailukeskuksessa

ja kilpailun aikana

VARUSTELUETTELO

Henkilökohtaiset pakolliset varusteet

Henkilökohtaiset suositeltavat varusteet

Ensiapupakkaus vartion omaan käyttöön (väh.

ensiside, ideal-side, laastaria, haavateippi,

sidetaitos, suojakäsineet)

2 kompassia

Kello

Karttasuoja, esim. muovitasku, koko väh. A4

EMIT-leimauskortti (oma tai ilmoittautumisen

yhteydessä järjestäjiltä tilattu)

Numerolappu (väh. A5-kokoinen) näkyvälle

paikalle ja kiinnitysvälineet (ks. ohjeet kohdasta

Kilpailunumerot)

6 kpl vartion nimellä, numerolla ja sarjalla

varustettuja säänkestäviä lappuja töiden

nimeämiseen SEKÄ niiden kiinnitysvälineet

Kirves

Nuotiopaistinpannu

Käsisaha (esim. timpurinsaha)

Metalliviila

Rullamitta, väh. 2 metriä

Pieni kulho

Lautanen

Kiikarit

Kaksi rullaa sideharsoa ensiaputehtävää varten

Spriitussi

Vesitiivisti suojattu ja suljettuna oleva turvapuhelin

(tuodaan sinetöitäväksi ilmoittautumispisteelle)

Leikkuulauta

Vihannesveitsi

Kirjoitusalusta

Sateenvarjo (sateensuojaksi, jos luvattu sadetta)

Kamera kisamuistojen tallentamiseen

Roskapusseja

Koronakotitesti, tarvittaessa vartion omaan

käyttöön

Vartiokohtaiset pakolliset varusteet

Vartiokohtaiset suositeltavat varusteet

9



Emit-kortit

Vartio tarvitsee kilpailuun yhden EMIT-leimauskortin. Vartiolla voi olla mukanaan oma kortti, tai vartio

on voinut ilmoittautumisen yhteydessä tilata vuokra-EMIT-kortin hintaan 5 € (laskutetaan kilpailun

jälkeen osallistumismaksujen yhteydessä). Vuokrakortit noudetaan infopisteen EMIT-pisteestä

lauantaiaamuna. Myös ne vartiot, joilla on mukanaan oma EMIT-kortti, käyvät EMIT-pisteellä korttinsa

kanssa. 

Vuokratut kortit palautetaan kilpailun maaliin. Hukatusta tai rikkoutuneesta EMIT-kortista perimme 60

euron korvauksen. Mikäli olette unohtaneet tilata vuokraEMITin, olkaa yhteydessä kierikki@partio.fi !

Varaamme muutamia ylimääräisiä kortteja, joten EMIT-kortti kyllä löytyy kaikille kisa-aamuna, mikäli sen

on unohtanut kotiin tai tilata etukäteen! Vuokra lisätään jälkikäteen Kuksaan.

Kielletyt varusteet

Sähköisten työkalujen käyttö on kielletty tehtävissä.

Omien karttojen sekä sähköisten viestintä-, paikannus- ja tiedontallennuslaitteiden hallussapito (mm.

älypuhelimet, älykellot) kilpailun aikana on kielletty. Tästä poiketen digikameraa saa kuljettaa mukana ja

käyttää, mikäli sitä ei käytetä apuna tehtävien suorittamisessa. Lisäksi vartiolla saa olla mukanaan

turvapuhelin suljettuna ja sinetöitynä.

Järjestäjä sallii säännöistä poiketen sellaisten sykemittareiden ja urheilukellojen käytön, joissa on GPS-

mittari mutta ei karttanäyttöä. Näiden sykemittareiden ja urheilukellojen GPS-tietosisältöjä saa käyttää

vasta vartion maaliin saapumisen jälkeen ja tietosisältöjä ei saa hyödyntää tehtävien suorittamisessa.

OHJEITA KILPAILIJOILLE

Rekisteröityminen kilpailuun

Jokaisen vartion tulee ennen kilpailun alkua rekisteröityä saapuvaksi kilpailuun. Rekisteröitymisen

sujuvuuden ja ruuhkautumisen estämisen vuoksi toivomme, että vartio toimittaa rekisteröitymisessä

tarvittavat tiedot etukäteen sähköisellä ennakkorekisteröitymislomakkeella. Ennakkorekisteröityminen

kannattaa tehdä hiukan ennen kisapaikalle saapumista, esimerkiksi bussissa matkalla kilpailuun.

Lomake on avoinna lauantaihin 14.5. klo 8.30 asti. Jos vartio ei voi jostain syystä käyttää

ennakkorekisteröitymistä, rekisteröityminen saapuneeksi on mahdollista myös kisakeskuksessa

kilpailijoiden infopisteellä.

Ennakkorekisteröitymislomakkeen löydät oheisen linkin ja QR-koodin takaa:

https://forms.gle/YcuHjSxLMKYevhw19.
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Kun vartio saapuu kisakeskukseen, vartionjohtaja esittää infopisteellä kaikkien vartion jäsenten

henkilöllisyystodistukset  ja voimassa olevat partion jäsenkortit tai muut todisteet maksetusta vuoden

2022 partion jäsenmaksusta. 

Perjantaina infopiste sijaitsee Yli-Iin koululla, ja se on tarkoitettu perjantaina saapuville vartioille.

Lauantaina infopiste sijaitsee Kierikkikeskuksella, sinne kuljetaan ulkokautta, ja se sijaitsee

Kierikkikeskuksen sivustan terassilla (ks. karttakuva). 

Yli-Iin koulun infopiste on avautuu klo 20 ja sulkeutuu noin klo 00.30. Infopiste pidetään auki siihen asti,

että kaikki ennakkoon tiedetyt yhteiskyydit ovat saapuneet ja vartiot rekisteröityneet. Kierikkikeskuksen

infopiste on auki rekisteröitymiselle sekä pakollisten seurantavälineiden noutamiselle lauantaina klo

7:00-8:30 (klo 8:50 asti niille majoituskoululla yöpyneille, jotka ovat rekisteröityneet jo majoituskoululla). 

Jäsenkorttien tarkistamisen sujuvuuden varmistamiseksi vartionjohtajan kannattaa varata esimerkiksi

kuvankaappaus kaikkien vartion jäsenten jäsenkorteista omaan puhelimeensa. Perjantai-iltana

saapuvien vartioiden johtajat saavat ilmoittautuessaan vartion mahdolliset etukäteen tilatut kisaa

edeltävään ruokailuun oikeuttavat ruokailulipukkeet infopisteeltä rekisteröitymisen yhteydessä. 

Kaikkien vartionjohtajien on käytävä infopisteellä lauantaina noutamassa vartiolleen mahdolliset tilatut

emit-kortit ja muut kilpailun seurantaan liittyvät pakolliset varusteet sekä sinetöimässä mahdollinen

turvapuhelin järjestäjien tarjoamaan kirjekuoreen. Infopisteellä jaettavat emit-kortit palautetaan kilpailun

maaliin. Hukatusta tai rikkoutuneesta EMIT-kortista perimme 60 euron korvauksen.

Ihmiskontaktien minimoimiseksi ainoastaan vartionjohtaja asioi infopisteellä, ja muun vartion on

odotettava kauempana. Infopisteiden ruuhkautumisen välttämiseksi saavuttehan ajoissa ja asioittehan

infopisteellä heti saavuttuanne. Toivomme erityisesti, että lähistöltä matkaavat vartiot saapuvat pian

infopisteen aukeamisen jälkeen ja muilla kuin järjestäjän yhteiskyydillä lauantaina saapuvat vartiot

asioisivat infopisteellä ennen klo 8:aa.

Infopisteiden aukiolo on seuraava:

PERJANTAI 13.5. INFOPISTE YLI-IIN KOULULLA

Mukaan infopisteelle: vartion jäsenten henkilöllisyystodistukset ja jäsenkortit.

20.00-00.30 perjantaina saapuvat vartiot rekisteröityvät saapuneiksi

LAUANTAI 14.5. INFOPISTE KIERIKKIKESKUKSELLA

Mukaan infopisteelle: vartion jäsenten henkilöllisyystodistukset ja jäsenkortit (ellei tarkastettu

perjantaina), mahdollinen turvapuhelin, mahdolliset arvotavarat, mahdollinen oma EMIT-kortti

7.00-8.30 Lauantaina saapuvat vartiot rekisteröityvät saapuneiksi ja noutavat pakolliset seurantavälineet

7.00-8.50 Perjantaina rekisteröityneet, majoituskoululla yöpyneet vartiot noutavat pakolliset

seurantavälineet

Rekisteröimättömät vartiot eivät voi osallistua kilpailuun.
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 Oranssi ja Vihreä Purppura

Vartion jäsenten ikä 31.12.2022

mennessä
12-17v yli 12v, kork. yksi yli 18v 

Syntymävuodet 2005-2010 -2010

Vartion koko 4-6 hlöä 3-6 hlöä

Suurin sallittu yhteisikä 

(vartion jäsenten yhteenlasketut iät

31.12.2022 mennessä)

4 hlöä 58 vuotta

5 hlöä 73 vuotta

6 hlöä 87 vuotta

Ei ylärajaa yhteisiälle

Jäsenkortin puuttuessa jäsenyyden voi varmentaa joko tositteella maksetusta jäsenmaksusta tai

varmennetulla otteella Kuksa-jäsenrekisteristä (pyydä etukäteen esimerkiksi lippukunnan

jäsenrekisterinhoitajalta). Kilpailija, joka ei pysty osoittamaan jäsenyyttään, ei voi osallistua kilpailuun

(Säännöt 8§). Jos vartio epäilee, että sen ilmoittautumisessa tulee olemaan epäselvyyksiä, selvittäkää

asia jo etukäteen. 

Päätökset kilpailuvartioiden sulkemisesta kilpailun ulkopuolelle tekee tuomarineuvosto.

Huomioikaa erityisesti vartion jäsenten sallitut iät sekä maksimiyhteisiät. Alla taulukko vartion

sallituista kokoonpanoista. Vartiot, jotka eivät täytä näitä kriteerejä, voidaan sulkea kilpailun

ulkopuolelle.
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Majoitus (ennakkoon varanneille)

Kilpailijoille on varattu mahdollisuus yöpyä kisaa

edeltävä yö lattiamajoituksessa Yli-Iin koululla,

joka sijaitsee  n. 6 kilometrin päässä

kilpailukeskuksesta. Majoittumisesta on täytynyt

ilmoittaa jo ilmoittautumisen yhteydessä. Mikäli

ette ole tätä vielä tehneet ja haluatte majoituksen,

olkaa yhteydessä kierikki@partio.fi .

Majoitus on ensisijaisesti tarkoitettu vain

pitkänmatkalaisille.

Koulun pihalla on myös mahdollisuus majoittua

omissa teltoissa tai riippumatoissa.
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Ruokailut ja juomavesi

Kilpailijoille tarjotaan yksi osallistumismaksuun

sisältyvä lämmin ateria maalissa kilpailun jälkeen

kilpailukeskuksessa (Kierikkikeskuksella). Muuta

ruokaa kilpailun aikana ei ole järjestäjän toimesta

tarjolla, joten vartioiden tulee varata sellaiset

eväät, joilla pärjää koko kisan ajan. Ruokarastin

ruuasta ei riitä kaikille vartion jäsenille ateriaa.

Juomavesitäydennystä on tarjolla osalla

vaellusrasteista kisan aikana. 

Lisäksi kilpailijat ovat voineet ilmoittautumisen

yhteydessä tilata 5 euron hintaan Yli-Iin

majoituskoululla tarjoiltavia ilta- sekä aamupaloja.

Nämä on tarkoitettu kilpailukeskuksessa ennen

kisan syötäviksi, ei eväiden tekemiseen.

Vessat ja käymälät

Kierikkikeskuksella on vessoja rajallinen määrä,

joten ruuhkiin on syytä varautua. Toivomme, että

majoituskoululla yöpyvät kävisivät jo koululla

vessassa ennen saapumistaan Kierikkikeskukselle,

sillä koululla vessoja on runsaammin. 

Avajaispaikan ja lähtötehtävän yhteydessä on

myös vessoja, joita voi käyttää. Nämä ovat

käytössä myös ennen lähtöä, ja vessoille on

opastus Kierikkikeskukselta.

Kilpailureitin alkupäässä on käytössä vessoja,

mutta reitin lopussa käymälöitä ei ole.

Peseytyminen, vaihtovarusteet ja

tavarasäilytys

Vartiot voivat jättää vaihtovarusteensa

kilpailukeskukseen (Kierikkikeskukseen)

säilytykseen kilpailun ajaksi. Toivomme, että

vartion varusteet olisivat esimerkiksi yhdessä tai

kahdessa isommassa kassissa / jätesäkissä.  

Tavaroihin tulee merkitä vartion numero ja nimi.

Arvotavarat voi viedä infopisteelle, josta järjestäjä

toimittaa ne turvalliseen paikkaan kilpailun ajaksi. 

Kilpailun jälkeen vartioilla on mahdollisuus

peseytyä Kierikkikeskuksen välittömässä

läheisyydessä sijaitsevassa Hotelli Kierikinhovin

saunarakennuksessa. Ennen kilpailua ei ole

mahdollista peseytymiseen.

Noudata järjestäjän ohjeita vaihtovarusteista ja

peseytymisestä!

OHJEITA KILPAILUUN

Avajaiset ja lähtö

Kilpailun lähtö tapahtuu kilpailukeskuksen

läheisyydestä. Avajaiset järjestetään lähtöpaikalla,

ja lähtö tapahtuu välittömästi avajaisten jälkeen.

Lähtöpaikalle siirrytään noin klo 9.10 järjestäjän

ohjeiden mukaisesti. 

Kilpailukartat ja -reitit

Kilpailukarttana käytetään Maanmittauslaitoksen

avoimien aineistojen tiedostopalvelusta ladattua

peruskarttaa. Lisäksi suunnistustehtävissä käytetään

erikoiskarttoja. Omien karttojen ja sähköisten

paikannusvälineiden käyttö on kielletty.

Kilpailussa käytetään kahta kilpailukarttaa, joiden

mittakaavat ovat 1:9000 ja 1:4000.

Reittipituudet sarjoittain

Oranssi noin 6 km

Vihreä noin 6 km

Purppura noin 5 km
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Rastit on merkitty karttoihin pienellä ympyrällä ja

vieressä olevalla rastin numerolla. Tehtävärastit ovat

miehitettyjä rasteja. Suunnistusrastit on merkitty

maastoon rastilipuin. Mallirasti on nähtävissä

suunnistustehtävän lähdössä. 

Juomavettä on kilpailun aikana saatavilla kilpailun

aikana parilta vaellusrastilta. Nämä rastit on

mainittu kilpailun lähdössä jaetussa vaellusohjeessa.

Kilpailumaasto, eksyminen ja

keskeyttäminen

Maasto on tyypillistä pohjoispohjalaista maastoa,

jossa suot ja kankaat vuorottelevat, joita metsätiet ja

polut halkovat. Kankaat ovat hyväkulkuisia mutta

suot märkiä maastossa pitkään viipyneen lumen

takia. Lunta todennäköisesti onkin vielä paikoin

kisa-aikaan maastossa, ja maasto on muutenkin

paikoin märkä. Suositeltavin jalkine on kumisaapas

tai vedenpitävä vaelluskenkä. Maaston

lumitilanteesta tiedotetaan vielä tarvittaessa kisan

nettisivuilla ja some-kanavissa ennen kisaa. 

Kilpailun aikana ylitetään Yli-Ii - Kipinä (Pudasjärvi)

maantie kahteen kertaan. Tien ylityksissä tulee

noudattaa järjestäjän ohjeita. Kilpailijoiden tulee

myös huomioida muut mahdolliset maastossa

kulkijat ja käyttäytyä partiomaisesti.

Eksymistilanteissa kannattaa pysyä rauhallisena.

Pyrkikää hakeutumaan lähimmälle tielle ja yrittäkää

paikantaa itsenne. Tarkemmat eksymisohjeet

löytyvät kilpailun lähdössä jaettavasta

vaellusohjeesta.

Keskeyttäneiden vartioiden on ilmoitettava asiasta

lähimmälle rastille. Tämän jälkeen vartio siirtyy

kilpailukeskukseen ja ilmoittautuu kilpailutoimistoon.

Yhdenkin vaellusrastin väliin jättäminen tulkitaan

kilpailun keskeyttämiseksi (säännöt 10§).

Seuranta kilpailun aikana (Scoms-

järjestelmä)

GPS-laitteet

Vartiot käyttävät kilpailun aikana järjestäjän

tarjoamia GPS-paikantimia. Paikannin tulee

sijoittaa vartion jäsenen rinkkaan/reppuun

korkealle. Vartion tulee kohdella paikantimia

huolellisesti. Hävinneistä tai hajonneista

paikantimista syntyneet kustannukset veloitetaan

vartiolta. Paikantimen sammuttaminen tai

muunlainen häirintä on kielletty.

Kotiväki voi seurata vartioiden kulkemista kilpailun

aikana netin välityksellä. Linkki seurantaan

julkaistaan kilpailun nettisivuilla

https://pohjanmaa.partio.fi/nyt/kierikki/ ennen

kilpailua.

Leimausjärjestelmä rasteilla

Kilpailussa käytetään rasteilla leimausjärjestelmää.

Vartiot leimaavat itsensä sisään rasteille

painamalla järjestäjän tarjoaman NFC-tagin

(Near Field Communication) kiinni rastihenkilön

puhelimeen, jolloin NFC-tagi yksilöi vartion ja

puhelin lähettää vartion aikaleiman kilpailun

tilanneseurantajärjestelmään. Jos tagin hävittää tai

hajottaa, veloitetaan tagista syntyneet kustannukset

vartiolta. 

Kaikki seurantajärjestelmään liittyvät

varusteet ovat pakollisia ja ne jaetaan

vartioille lauantaina Kierikkikeskuksen

infopisteellä. Myös perjantaina

rekisteröityneet, majoituskoululla yöpyneet

vartiot hakevat seurantajärjestelmän

varusteet lauantaina Kierikkikeskuksen

infopisteeltä.
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Kilpailun virallinen aika

Kilpailun virallinen aika on Suomen tasavallan

virallinen aika.

Kilpailunumerot

Jokainen vartio tarvitsee kilpailun aikana

säänkestävän kilpailunumeron, vartio valmistaa

tämän numerolapun itse. Numerolapun koko oltava

vähintään A5. Kilpailunumero merkitään lappuun

selkeästi, riittävän suurin numeroin. Kohdasta

”Ilmoittautuneet vartiot ja kilpailunumerot” (mm.

tämän ohjeen lopussa) löydätte vartionne numeron.

Kilpailunumero on pidettävä näkyvillä (ei selässä)

koko kilpailun ajan. Kilpailunumero kiinnitetään

vaatteisiin vartion mukanaan tuomilla hakaneuloilla

tai vartion parhaaksi katsomalla tavalla. 

Tehtävien ilmoittaminen

Kilpailun aikana tehtävät annetaan kirjallisina

käskyinä. Lisäksi rastihenkilöt voivat antaa

täydentäviä suullisia ohjeita. Vartion on itse

huolehdittava, 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, kun vartio saa tehtäväkäskyn, ellei

tehtäväkäskyssä toisin määrätä. Määräajassa

suoritettava aika- ja taitotehtävä on luovutettava

arvosteltavaksi määräajan kuluessa. Ajan ylitys

aiheuttaa suorituksen hylkäämisen tai pisteiden

menetyksen, ellei toisin ilmoiteta.

Tehtävissä, joissa ajan ylitys alentaa pisteitä, tai

joissa paras aika antaa täydet pisteet ja tietty aika

nolla pistettä, väli interpoloidaan suoraviivaisesti,

ellei toisin ilmoiteta. Tällöin esimerkiksi ajaltaan

ääripäiden puoliväliin sijoittuva vartio saa pisteistä

puolet.

Esimerkki: Arvostelussa lukee: Ajan ylitys 15

min 0p ja väli interpoloidaan suoraviivaisesti.

Interpolointi tarkoittaa sitä, että kun vartio

palauttaa myöhässä tehtävän, sen tehtävästä

saamat pisteet vähenevät. Tässä tapauksessa, jos

vartio myöhästyy 15 minuuttia se saa nolla

pistettä, vaikka tehtävä olisi muuten onnistunut

hyvin. Ja jos se myöhästyy alle 15 min, sen pisteitä

vähennetään tasaisesti sitä enemmän mitä

enemmän vartio myöhästyy.

Ensiapu, turvallisuus ja vakuutukset

Vartioilla tulee olla mukanaan kilpailussa

ensiapuvälineet pienten haavojen ja tapaturmien

hoitoon. Kilpailussa kiertää ja päivystää erillinen

ensiapupartio, ja lisäksi jokaisella rastilla on

välineet pienten tapaturmien hoitoon. 

Kaikki mukana kuljetettavat terävät työkalut pitää

suojata kunnolla. 

Vartiot kilpailevat omalla vastuullaan. Kilpailijat on

vakuutettu SP:n jäsenmaksuun sisältyvällä

tapaturma- ja vastuuvakuutuksella. Kilpailijoiden

tulee olla jäsenmaksun maksaneita. Muuta

vakuutusta ei ole. 

Ks. lisätietoja

https://www.partio.fi/partiolaiselle/jasenpalvelut/p

artiovakuutus/  
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Partiohuivia kannetaan näkyvillä ennen

kilpailua, kilpailun ajan ja sen jälkeen

Työkaluja käsiteltäessä noudatetaan

huolellisuutta ja niitä kuljetetaan turvallisuuden

vuoksi suojattuina

Vartio noudattaa jokamiehenoikeuksia ja –

velvollisuuksia sekä liikennesääntöjä

Toimitsijoiden sekä rastihenkilöstön ohjeita ja

neuvoja on noudatettava

Tupakointi on kiellettyä kilpailukeskuksessa ja

sen ulkoalueilla, lisäksi alaikäisten tupakointi on

kielletty koko kilpailun ajan.

Käyttäytyminen, puhelimet ja

kamerat

Kilpailuvartioilta odotetaan partiomaista käytöstä.

Tämä tarkoittaa muun muassa seuraavaa:

Kännyköiden hallussapito ja käyttö on kilpailun

aikana kielletty. Tästä poikkeuksena vartio voi

halutessaan ottaa maastoon mukaan yhden

turvapuhelimen hätätilanteita varten. Turvapuhelin

suljetaan järjestäjien toimesta erilliseen kirjekuoreen

ennen kilpailun alkua. Turvapuhelimen turha käyttö

tai minkä tahansa muun kännykän hallussapito tai

käyttö kilpailun aikana johtaa automaattisesti

vartion hylkäämiseen kilpailusta. 

Vartiolla saa olla kamera mukanaan kisamuistojen

tallentamiseksi, mutta sen käyttö tehtävien

suorittamisen apuna on kielletty.

Löytötavarat

Maastosta löytyvät löytötavarat toimitetaan

rastihenkilöille, jotka kuljettavat ne

kilpailukeskukseen. Kadonneita tavaroitaan voi

kysellä kilpailun aikana kilpailukeskukselta ja

kilpailun jälkeen piiritoimistolta (Vaasan

toimipiste). Löytötavaroita säilytetään kuukausi ja

sen jälkeen ne kierrätetään ja lahjoitetaan

eteenpäin.

Palaute

Järjestäjille on tärkeää saada kuulla, millainen

sinun ja vartiosi Kierikki-kokemus oli. Keräämme

kilpailun jälkeen palautetta ja toivomme jokaisen

vartion vastaavan siihen. Linkki sähköiseen

palautelomakkeeseen tulee löytymään kilpailun

jälkeen kilpailun nettisivuilta, some-kanavilta

sekä kilpailukeskuksesta.

OHJEITA HUOLTAJILLE,

VIERAILIJOILLE, KUSKEILLE JA

HUOLTAJAPAKETIN

OSTANEILLE

Huoltajat ovat voineet tilata ilmoittautumisen

yhteydessä 20 euron arvoisen huoltajapassin,

johon sisältyy lattiamajoitus kilpailukeskuksessa

sekä viikonlopun ruuat (pe iltapala, la aamupala,

la lounas ja la päivällinen), tutustumisen

kilpailuun sekä Kierikkikeskuksen näyttelyyn

tutustumisen.
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Huomioittehan, että vain huoltajapassin lunastaneet ovat oikeutettuja aterioihin, ohjattuun tutustumiseen

kilpailuun, sekä kierikkikeskuksen arkeologiseen näyttelyyn ja kivikauden kylään tutustumiseen.

Yksittäisiä aterioita (lounas/päivällinen) voi ostaa kilpailutoimistosta 8 euron hintaan (maksu

mahdollinen kortilla tai käteisellä). Lähin ruokakauppa (Sale) löytyy Yli-Iistä noin 6 kilometrin päästä

Kierikkikeskuksesta.

Kierikkikeskuksen toiminnot, näyttelyt

Kilpailupäivän aikana linja-autojen kuskit sekä huoltajapassin lunastaneet huoltajat voivat tutustua

Kierikkikeskuksen arkeologiseen näyttelyyn ja kivikauden kylään. Heidän tulee ilmoittautua aamulla

Kierikki-kisan infopisteellä, jossa he saavat sisäänpääsyyn oikeuttavan rannekkeen. Muut kisaan

tutustujat ja huoltajapassittomat huoltajat voivat lunastaa sisäänpääsyn näyttelyyn Kierikkikeskuksen

kassalta.

Kivikauden kylässä on mahdollisuus omin eväin vaikkapa makkaranpaistoon tai piknik-retken

viettämiseen, ja paikalla on opas, joka voi kertoa kiinnostuneille monenlaista tietoa kylästä ja kivikauden

tutkimisesta. Kierikkikeskuksen auditoriossa esitetään kivikaudesta kertova kuudentoista minuutin

mittainen Aurinkokivi-filmi tasatunnein klo 12-16. Muina aikoina auditorion valkokankaalta voi seurata

Kierikki-kilpailun pistelaskun etenemistä.

Huoltajien aikataulu lauantaina

9.10                  Siirtyminen kilpailun avajaisiin ja lähtötehtäväpaikalle

9.30                  Kilpailun lähtö

10.30                Infotilaisuus medialle, huoltajille ja vierailijoille auditoriossa

11-13.00           Lounas, vierailu maastossa

13-15.00           Tutustuminen Kierikkikeskuksen arkeologiseen näyttelyyn ja kivikauden kylään

15.00 ->           Vartiot maalissa

15-19.00           Päivällistä tarjolla

Tarkempi aikataulu julkaistaan kilpailupäivänä.

Maastoon pääsee tutustumaan vain ohjatusti, eli omin päin maastossa liikkuminen on kielletty. Vartio,

joka voidaan yhdistää maastossa luvatta liikkuvaan henkilöön, voidaan sulkea pois kilpailusta.

Kilpailuvartion avustaminen, neuvominen tai muu vastaava toiminta voi johtaa vartion hylkäämiseen.

Mikäli teillä ilmenee kysyttävää Kierikin huoltajajärjestelyistä, olkaa rohkeasti yhteydessä osoitteeseen

kierikki@partio.fi ! Kilpailun aikana käytännön asioista voi tiedustella kilpailutoimistosta.
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SÄÄNNÖT JA MÄÄRÄYKSET

Kilpailussa noudatetaan Suomen Partiolaisten partiotaitokilpailujen sääntöjä (voimassa 1.4.2019 alkaen)

sekä SP:n turvallisuusohjeita. 

Säännöt löytyvät täältä: https://www.partio.fi/wp-content/uploads/2018/12/PT_kisas%C3%A4%C3%

A4nn%C3%B6t_2018-3.pdf 

SP:n turvallisuusohjeet täältä: https://partio.emmi.fi/l/WGgsf7tdcRcz. 

Kilpailuvartioiden on tutustuttava sääntöihin ja turvallisuusohjeisiin ennen kilpailua.

Säännöt:                                                                       Turvallisuusohjeet:

KIERIKKI
PARTIOTAITOJEN KEVÄT-SM-KILPAILUT

14.5.2022 KIERIKKIKESKUS (YLI-II, OULU) 

Ennakkomateriaalit

Tehtävämateriaalit

Lämpimän ruuan maalissa kilpailun jälkeen

Suihkujen yms. kilpailukeskuksen palveluiden käytön

Kisamerkin

Mahdolliset palkinnot ja mitalit

Vartioiden yhteistyö ja ulkopuolisen avun vastaanottaminen on kielletty. Vartioita ei saa huoltaa

kilpailun aikana, ja huoltajan liikkuminen kilpailumaastossa ilman lupaa tai järjestäjien

ohjeiden vastaisesti voi aiheuttaa häneen yhdistettävissä olevien vartioiden hylkäämisen. Myös

kilpailumaastoon tutustuminen ennen kilpailua on kielletty.

Osallistumismaksu

Osallistumismaksu on 75 € kaikkien sarjojen osalta. Piiri laskuttaa suoraan lippukuntia

ilmoittautumisen perusteella. Osallistumismaksu sisältää:

Kilpailuista hylkääminen (Sääntöjen 10§)

Vartion jäsenen loukkaantumisen tai sairastumisen vuoksi vajaalukuiseksi tuleva vartio saa

jatkaa kilpailun sisällä tuomarineuvoston luvalla. Vajaalukuisuus ei merkitse kilpailun

keskeyttämistä.
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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 hallussapito

kilpailujen aikana on kielletty (ellei järjestäjä

toisin määrää). Kielto ei koske kameroita, joita

käytetään kisamuistojen tallentamiseen

muulloin kuin tehtäväsuorituksen aikana eikä

matkapuhelimia, jotka ovat mukana

hätätilanteita varten sammutettuina ja

sinetöityinä.

Tulen sytyttäminen, polttopuiden ottaminen,

viljelysten ylittäminen, pihamailla kulku,

rakennustarvikkeiden ottaminen ja puiden

kaataminen ilman lupaa on kielletty.

Vartion on käytävä kaikilla vaellusrasteilla

ennalta määrätyssä 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, ellei järjestäjä toisin määrää.

Määräykset, joiden rikkominen kilpailun

kuluessa voi aiheuttaa vartion

hylkäämisen kilpailusta:

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.

Tehtäväsuorituksen hylkääminen

(Sääntöjen 12§)

Tehtäväkäskyssä kiellettyjen varusteiden käyttö

tehtäväsuorituksen aikana aiheuttaa vartion

kyseisen tehtäväsuorituksen hylkäämisen. Muu

tehtäväkäskyn vastainen suoritus voi aiheuttaa

vartion kyseisen tehtäväsuorituksen hylkäämisen.

Tehtävän hylkäys tehtäväkäskyn vastaisesta

suoritteesta aina tuomarineuvoston päätöksellä.

Sähkötyökalut

Sähkötyökalujen käyttö tehtävissä on kielletty.

Järjestäjän muutokset ja lisäykset

sääntöihin

Järjestäjä sallii säännöistä poiketen sellaisten

sykemittareiden ja urheilukellojen käytön, joissa on

GPS-mittari mutta ei karttanäyttöä. Näiden

sykemittareiden ja urheilukellojen GPS-

tietosisältöjä saa käyttää vasta vartion maaliin

saapumisen jälkeen ja tietosisältöjä ei saa

hyödyntää tehtävien suorittamisessa.

Säännöistä poiketen heijastinta ja valaisinta ei

kilpailussa tarvita, sillä aurinko laskee kisapäivänä

Yli-Iissä vasta klo 22.37. 
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TULOSTEN JULKAISEMINEN JA

PALKINTOJENJAKO

Tulokset ja oikeat vastaukset

arvostelupöytäkirjoineen julkaistaan kilpailun

nettisivuilla kilpailun jälkeen. Tulokset ovat

nähtävillä kilpailujen jälkeen myös

kilpailukeskuksella. Lisäksi tulokset toimitetaan

vartioille sähköpostitse.

Palkintojenjako järjestetään kilpailukeskuksella sen

jälkeen, kun tulokset on julkaistu ja valvoja ne

hyväksynyt ja 15 minuutin sisällä tulleet

tarkistuspyynnöt ja vastalauseet käsitelty.

TARKISTUSPYYNNÖT JA

VASTALAUSEET

Kilpailuvartio voi tehdä pyynnön omien tulostensa

tarkistamiseksi. Tarkistuspyyntö tehdään

kirjallisena kilpailijoiden edustajalle.

Tarkistuspyyntö ei ole vastalause ja on siksi

maksuton. Kilpailun nettisivuilla on esillä tehtävien

oikeat vastaukset ja arvostelupöytäkirjat. Ennen

tarkistuspyynnön tekemistä vartion on syytä

itsenäisesti perehtyä tehtävien arvosteluun ja

vaadittuun suoritustapaan.

Tarkistuspyyntö tehdään sähköisellä lomakkeella,

sen linkki on saatavilla kilpailun jälkeen

kilpailukeskuksella ja mahdollisuuksien mukaan

myös kilpailun nettisivuilla. Tarkistuspyynnöt on

tehtävä viimeistään 15 minuutin kuluttua siitä, kun

valvoja on hyväksynyt viralliset tulokset.

Kilpailuvartio voi tehdä myös vastalauseen

kilpailun järjestelyjä, kilpailijoita, tehtävien

arvostelua tai tarkistettua tulosluettelo vastaan.

Vastalause on järeämpi kuin tarkistuspyyntö, ja on

siksi maksullinen (50% osallistumismaksusta). 

Vastalause kilpailujen järjestelyjä, kilpailijoita ja

tehtävien arvostelua vastaan on jätettävä

tuomarineuvoston puheenjohtajalle viimeistään 15

minuutin kuluttua siitä, kun valvoja on hyväksynyt

viralliset tulokset. Nämä vastalauseet on

käsiteltävä ennen palkintojenjaon aloittamista.

Mikäli tulokset muuttuvat, ei 15 minuutin aika

kuitenkaan ala alusta. Vastalause tarkistettua

tulosluetteloa ja arvostelua vastaan on postitettava

tuomarineuvoston puheenjohtajalle viimeistään

viikon kuluessa tulosluettelon toimituspäivästä.

Vastalause on tehtävä kirjallisesti ja sen voi esittää

vain kilpailuvartio. Vastalausemaksu on puolet

osanottomaksusta ja se tulee maksaa jätettäessä

vastalause tuomarineuvoston pj:lle tai

vastalausetta postitettaessa järjestäjän

ilmoittamalla tavalla. 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

oikeudenmukaisesti.

Tuomarineuvoston on annettava vastalauseen

tekijälle perusteltu kirjallinen päätös vastalauseesta

kahden viikon kuluessa sen saapumisesta.

Vastalausemaksu palautetaan, jos vastalause

hyväksytään. Maksu voidaan palauttaa myös

muulloin, jos tuomarineuvosto katsoo sen

aiheelliseksi.

HALLITSEVAT MESTARIT JA

KIERTOPALKINNOT

Kilpailussa ratkotaan Suomen mestaruuksien

lisäksi Pohjanmaan Partiolaisten piirin

mestaruudet. 
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Suomen mestaruus ja piirien

välinen mestaruus

Kiertopalkinnot jaetaan oranssin ja vihreän sarjan

parhaimmille vartiolle. Lisäksi kolme parasta

saavat mestaruusmitalit. 

Ne piirit, joilla on hallussaan SP:n

kevätmestaruuksien kiertopalkinnot, pyydetään

toimittamaan/tuomaan kiertopalkinnot

puhdistettuina Kierikkiin.

Piirikohtaiseen kiertopalkintoon tulee tehdä SM-

kiertopalkintosääntöjen mukainen kaiverrus, mutta

sarjakohtaisia kiertopalkintoja ei kaiverreta. Mikäli

toimitus paikan päälle ei jostain syystä onnistu,

pyydetään sähköpostitse yhteydenottoa

järjestelysihteereihin (kierikki@partio.fi) postituksen

tai muun järjestelyn sopimiseksi.

Edellisen kerran kevät-SM-mestaruudet on

ratkottu Jätti 2019 -kilpailussa:

Oranssi: Suomummot, Härmän Tähystäjät,

Pohjanmaan Partiolaiset

Vihreä: Naalit, Helsingin Metsänkävijät,

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset

Piirien välinen kilpailu: 

Riekon Kiepaus II kisassa voiton vei Hämeen

Partiopiiri.

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. Pisteet eivät voi olla negatiivisia. Piirin
tulos piirien välisessä kilpailussa saadaan laskemalla
yhteen piirin parhaan vartion saamat pisteet kustakin
suomenmestaruussarjasta (ks. 7 §), johon piiri on
osallistunut.

Piirien väliseen kilpailuun osallistuminen ei edellytä
osallistumista jokaiseen sarjaan. Kevätkilpailuissa
otetaan huomioon yhteensä piirin neljän parhaan
vartion tulokset. 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.

Pohjanmaan piirin mestaruus

Pohjanmaan piirin kolme parasta vartiosta

kummastakin kilpasarjasta (oranssi ja vihreä)

poimitaan tulosluettelosta. 

Kiertopalkinnot jaetaan oranssin ja vihreän sarjan

parhaimmille vartiolle. Lisäksi kolme parasta

saavat mestaruusmitalit. 

Ne lippukunnat, joilla on hallussaan PP:n

kevätmestaruuksien kiertopalkinnot, pyydetään

toimittamaan/tuomaan kiertopalkinnot

puhdistettuina ja kaiverrettuina Kierikkiin. Mikäli

toimitus paikan päälle ei jostain syystä onnistu,

pyydetään sähköpostitse yhteydenottoa

järjestelysihteereihin (kierikki@partio.fi) postituksen

tai muun järjestelyn sopimiseksi.

Edellisen kerran Pohjanmaan piirin

kevätmestaruudet on ratkottu vuonna 2019:

Oranssi: Metsätähdet, Limingan Niittykärpät

Vihreä: Tulikipinät, Pohjolan Pirteät
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Arjen taidot ja turvallisuus 9p

Munakas

Metsästäjä pulassa

Kivikausi 12p

Kierikin kivikausi

Muinaisjousi

Ansapolulla

Kädentaidot 11p

Atlatl

Läpi harmaan kiven

Luova ajattelu ja

ongelmanratkaisu 8p

Pajunköyttä

Kiviin piirretty

Retkeilytaidot 8p

Lidar

Hoppu

Ympäristö 12p

Iijoki

Kallot

Jokivarren siivekkäät
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TEHTÄVÄLUETTELO Muutokset tehtävä- ja

pisteluettelossa

Partio-lehdessä 1/2022 julkaistussa kilpailun

mainoksessa oli tehtäväryhmäkohtaiset pistemäärät

virheelliset. Kilpailun nettisivulla on ollut julkaistuna

oikeat pistemäärät. Ohjeesta löytyvästä

tehtäväluettelosta löydätte oikeat pistemäärät.

Tehtävävinkit

Kilpailun nettisivuilla

(https://pohjanmaa.partio.fi/nyt/kierikki/) ja

Instagramissa (@kierikkikisat) on tehtäviin liittyviä

vinkkejä. Vinkkeihin kannattaa perehtyä huolella,

sillä niistä on varmasti hyötyä kilpailussa!

YHTEISTYÖKUMPPANIT
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Nro Vartio Lippukunta Piiri

101 Anonyymit Pohjolan Tytöt ry Lappi

102 DaDa Pohjolan Tytöt ry Lappi

103 Hiirenkorvat Kallin Kanervat Lappi

104 Idefix Tampereen Lokit Häme

105 Izmot Illinkiertäjät PP

107 Kaustix Tampereen Lokit Häme

108 Kettu Pohjan Veikot PP

109 Majava Vaasan Siniset Partiotytöt ry PP

110 Nallekarhut Pohjan Tytöt ja Sissit Lappi

111 Niiskuneidit Pirkkalan Pirkot ry Häme

112 Norpat Simon Kuutit Lappi

113 Nuppuset Keurusseudun Partiolaiset Häme

114 Nuput Keurusseudun Partiolaiset Häme

115 Pajut
Partiotyttölippukunta Oulun

Valppaat ry
PP

116 pesukarhut Pohjan Tytöt ja Sissit Lappi

118 PyKo Oranssi Pyhärannan Korpiankkurit ry L-SP

KIERIKKI
PARTIOTAITOJEN KEVÄT-SM-KILPAILUT
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ILMOITTAUTUNEET VARTIOT JA KILPAILUNUMEROT

Oranssi
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Nro Vartio Lippukunta Piiri

201 Ahma Pohjan Veikot PP

202 Apinat Illinkiertäjät PP

203 Er-Ha Tampereen kotkat Häme

204 Erä-Kunkut Vuokatin vaeltajat J-SP

205 Harmaakarhut Pohjan Tytöt ja Sissit ry Lappi

206 Hattivatit Pateniemen Polunpolkijat PP

207 Ilves Pohjan Veikot PP

208 Isot Kanat Partiolippukunta Halkokariset ry PP

209 Ja-Ha Tampereen Kotkat Häme

Vihreä

Nro Vartio Lippukunta Piiri

119 Susilauma Lakeuden Vartijat ry PP

120 Tonnin Tompelot Pohjolan Pirteät PP

121 Turboetanat 1 RajakivenKiertäjät ry L-SP

122 Turboetanat 2 RajakivenKiertäjät ry L-SP

123 Wings Vainion Vesat PP
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Nro Vartio Lippukunta Piiri

210 Juustohöylä Tampereen Eräpojat ry Häme

211 Karhupartio Siikaisten Karhuveikot L-SP

212 Karhut Härmän Tähystäjät PP

213 Kebu poja Vainion Vesat PP

214 Korpit Limingan Niittykärpät PP

215 Käprät Iisalmen Korvenkävijät J-SP

216 Möröt Pateniemen Polunpolkijat ry PP

217 Ossu Pohjolan Pirteät PP

218 Pipopäät Pohjan Tytöt ja Sissit ry Lappi

219 PyKo Vihreä Pyhärannan Korpiankkurit ry L-SP

220 Pöhelöt Pateniemen Polunpolkijat ry PP

221 Räves Vainion Vesat PP

222 Sauna Partiolippukunta Samposet ry PP

223 Sudet Toho-Taivaltajat PP

224 Tonttulakit Pohjan Tytöt ja Sissit ry Lappi

225 Tontut Partiolippukunta Samposet PP

226 Karhuntassut Simon Kuutit Lappi

227 Ryhmä Rämä Simon Kuutit Lappi
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Nro Vartio Lippukunta Piiri

301 Eräörkit Eräkamut Uusimaa

302 HANHET Hanhikiven Kiertäjät PP

303 JyMe Jyväskylän Metsänkävijät J-SP

304 KIVET Hanhikiven Kiertäjät PP

305 Krakova Mastonvartijat PäPa

306 Kroatia Lounapartio PäPa

307 Kätyrit Kälviän Metsäveikot PP

308 MageetSudet Tyrnävän Mustavarikset PP

309 Mandot Viessojat PP

310 Marsut Iisalmen Korvenkävijät J-SP

311 Muumit Suotarpojat PP

312 Neilikat Oulunsalon Norret PP

313 Palaneet vaahtokarkit Partiolippukunta Toimarit ry PP

314 Pullalihat Kauhajoen Kytöveikot PP

315 Retkimöröt Vainion Vesat PP

316 Serkukset Oulunsalon Norret PP

317 Tiikerisudet Tyrnävän Mustavarikset PP

318 Valopäät Pateniemen polunpolkijat ry PP

319 Vihertävät Hattivatit Ranuan Kielaat Ry Lappi
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Purppura
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