
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ennakko-ohje 
 
Rohki Kartala -kisat 
 
Tervetuloa kisaamaan Lapin Partiolaisten talvikisojen piirin mestaruudesta Kolahriin 
16.3.2019.  
Mukaan on ilmoittautunut 3 oranssia, 5 vihreää, 2 punaista, 1 pinkki, 3 ruskeaa ja 2 
harmaata joukkuetta. Teitä on mahtavan paljon innokkaita vartioita kisaamaan. Onnea 
jokaiselle ja tervetuloa kisaamaan! 
 
Tässä ennakko-ohjeessa on vartioille ja huoltajille tarvittavaa tietoa kilpailusta sekä niihin 
valmistautumisesta. Lukekaa ennakko-ohje huolella läpi ja tulostakaa se mukaan. 
Ennakko-ohjeessa on nähtävillä vartioiden kilpailunumerot sekä ilmoittautumislomake, jonka 
vartio tulostaa, täyttää etukäteen ja palauttaa ilmoittautumisen yhteydessä. 
 
Ilmoittautuminen ja kilpailukeskus 
Ilmoittautuminen tapahtuu lauantaina 16.3.2019 klo 8:30-9:30 kilpailukeskuksessa Kolarin 
lukiolla osoitteessa Jokijalantie 43, 95900 Kolari.  
 
Jos saavut junalla, ilmoita siitä kisanjohtajalle sähköpostilla osoitteeseen 
marika.hasa(a)gmail.com tai tekstiviestinä nro: 040 5553874, näin varmistamme kaikkien 
tulon kisoihin ja pääsyn junalle illasta. 
 
Vartionjohtaja ilmoittaa vartion kilpailuun ilmoittautumislomakkeella, jonka yhteydessä 
esitetään vartion jäsenten vuoden 2019 SP:n jäsenkortit tai todistus maksetusta 
jäsenmaksusta sekä henkilöllisyystodistukset. Poikkeuksena pinkit vartiot, joissa yhden 
jäsenen on oltava Suomen Partiolaisten jäsen. Ilmoittautumisen yhteydessä sinetöidään 
vartion puhelin, jota saa käyttää kilpailun aikana vain hätätilanteessa. 
 
Jos vartion kokoonpano on kisasääntöjen vastainen, kilpailuun osallistumisesta päättää 
tuomarineuvosto lauantai aamuna juuri ennen kilpailun alkua.  
 
Kilpailukeskukseen on mahdollista jättää kaikki tavarat, joita kilpailussa ei tarvita. 
Kisakeskuksessa on peseytymismahdollisuus sekä tarjotaan lämmin ateria kisan jälkeen 
omista astioista.  
 



Kilpailukeskuksena toimii Kolarin lukio. Kisapaikalle on piirin opasteet.  
 
Ajo-ohjeet:  
Sekä pohjoisesta että etelästä tullessa käännytään Kolarin kirkonkylälle päin Jokijalantie ja 
ajetaan 1,3 km, käännytään oikealle Koulutien kohdalta. Vasemmalla puolella on 
paikoitusalue ja eteenpäin saavutaan lukion pihalle. Majoitus sijaitsee vasemmalla puolella 
olevassa liikuntahallissa. 
 

 
Kisamaksu 
Kisamaksu on 50 €/vartio, joka laskutetaan lippukunnilta kilpailun jälkeen. Kisamaksu 
sisältää majoitus mahdollisuuden ennen kisoja, kisojen materiaalit, palkinnot, peseytymis 
mahdollisuuden ja lämpimän aterian kisojen jälkeen.  
 
Majoitus 
Kisailijoilla ja huoltajilla on mahdollisuus majoittua kisakeskuksena toimivassa lukion 
liikuntasalissa lattiamajoituksessa perjantain ja lauantain välinen yö. Yöpaikkaan tulijat 
ilmoittautuvat viestint’ävastavalle Annakaisa Tikkiselle p. 040 3566082 tai sarjajohtajalle Sini 
Kurjelle p. 050 4942124, jolta he saavat avaimen ja pääsyn liikuntasaliin. 
 
Ruokailu 
Ruokailu järjestetään kilpailukeskuksessa kello 14 alkaen. Kilpailijat saavat lämpimän aterian 
maaliintulon jälkeen. Ruokailussa käytetään omia ruokailuvälineitä, otathan omasi mukaan.  
 
Huoltajat 
Huoltajat saavat seurata lähtötehtävää sekä yleisörastia. Kommunikointi kilpailijoiden kanssa 
on avajaisten jälkeen kielletty. Huoltajien liikkuminen kilpailumaastossa on kielletty. 
Huoltajan oleskelu kilpailumaastossa voi johtaa häneen yhdistettävissä olevien vartioiden 
kilpailusuorituksen hylkäämiseen. Kilpailuvartion avustaminen ja huoltaminen kilpailun 
aikana johtaa vartion hylkäämiseen. 



 
Jokaisella oranssin ja vihreän sarjan vartiolla tulee olla nimetty huoltaja, johon voidaan olla 
tarvittaessa yhteydessä kilpailun aikana. Huoltajan tiedot merkitään 
ilmoittautumislomakkeeseen. 
 
Kilpailun yleisaikataulu 
Lauantai 16.3.2019 
8:30-9:30 Ilmoittautuminen 
9:45 Avajaiset 
10:00 Lähtö 
14:00-18:30 Vartiot maalissa 
14:00-19:00 Ruokailu ja pesumahdollisuudet kisakeskuksessa.  
 
Avajaisiin saapuessaan tulee kilpailuvartioiden olla kisavalmiina kilpailuvarusteissaan. 
Jokainen vartion jäsen osallistuu avajaisiin. Avajaisten jälkeen kilpailuvartiot siirtyvät 
lähtöalueelle. Varsinainen kilpailu alkaa lähtötehtävällä välittömästi avajaisten jälkeen. 
Lähtötehtävään ei saa koskea, ennen “aloitusvihellystä”.  
 
Kilpailukartat ja -reitit 
Kilpailun yleiskarttana käytetään tulostekarttaa sarjasta riippuen mittakaavassa 1:15 000 tai 
1:20000. Suunnistustehtävissä voidaan käyttää erilaisia karttoja. Omien karttojen käyttö on 
kielletty. Tietä ylittäessä tai joella liikkuessa on noudatettava erityistä varovaisuutta. 
 
Arviot reittien pituuksista: 
• Vihreä ja oranssi sarja 6 km 
• Sininen ja punainen sarja 8 km 
• Ruskea ja harmaa sarja 12 km 
 
Maasto 
Kulkeminen tapahtuu pääsääntöisesti ladulla tai moottorikelkkareitillä, joka on merkitty 
karttaan punaisella katkoviivalla. Kelkkareitti on merkattuna maastossa punaisin 
kuitunauhoin. Joen jäällä on ollut vettä koko talven ja jäällä kulkiessa pyydetään 
noudattamaan erityistä varovaisuutta. Joen jäällä kulkemisen pystyy myös tarvittaessa 
välttämään. Avajaisissa kerrotaan mahdolliset muutokset ja muuttuneet olosuhteet.  
 
Rastit  
Karttaan on merkattu rastit rastiympyröin ja numeroin. Maastoon rastit on merkattu 
oranssivalkoisin rastitunnuksin. Mallirasti on nähtävillä kilpailun lähtöpaikalla. Rastit on 
kierrettävä numerojärjestyksessä. Rastin väliin jättäminen katsotaan kilpailun 
keskeyttämiseksi. Vartion on ilmoittauduttava kaikilla rasteilla kokonaisvahvuudessaan sekä 
saapuessaan että poistuessaan.  
 
Tehtäväkäskyt  
Kilpailussa tehtävät annetaan kirjallisina käskyinä. Lisäksi rastihenkilöt voivat antaa 
täydentäviä suullisia ohjeita. Kunkin sarjan tehtäväpaperit tunnistaa sarjaa vastaavasta 
väristä. Vartion on itse huolehdittava rastilla, että se saa oman sarjansa tehtäväkäskyn 



liitteineen sekä siitä, että se vastaa kaikkiin kysymyksiin ja palauttaa kaikki pyydetyt paperit 
ja materiaalit. Vartion on merkittävä jokaiseen vastauslomakkeeseen ja arvosteltavaan 
työsuoritukseen vartion nimi ja numero.  
 
Tehtävä- ja pisteluettelo  
Tehtävä- ja pisteluettelo on ilmoitettu kilpailujen nettisivuilla, eikä siihen ole tullut muutoksia.  
 
Käyttäytyminen  
Kilpailijoilta edellytetään rehtiä ja partiomaista käyttäytymistä koko kilpailun ajan. Partiohuivia 
ja kilpailumerkkiä kannetaan koko kilpailun ajan sekä kilpailukeskuksessa. Toimitsijoiden ja 
rastihenkilökunnan antamia ohjeita on noudatettava. Vartiot tekevät kilpailunumeronsa itse, 
ja kilpailunumero on pidettävä näkyvillä (ei selässä) koko kilpailun ajan. Numerolapun 
fonttikoko on oltava riittävän suuri, että rastihenkilöt saavat siitä selvää. Vartiolle riittää yksi 
numero. Oman vartion kilpailunumeron löydät ennakko-ohjeen lopussa olevasta 
vartioluettelosta. Partiolaisina kilpailijoiden ja huoltajien on liikuttava alueella rauhallisesti ja 
häiriötä aiheuttamatta. Alueella olevat talot ja pihapiirit tulee kiertää tarpeeksi kaukaa. 
Tupakointi kilpailukeskuksessa ei ole sallittua.  
 
Eksyminen  
Eksymistapauksessa vartion on paikannettava itsensä, tarvittaessa siirtymällä ensiksi 
selkeään maastokohtaan, ja jatkettava sen jälkeen matkaa eteenpäin seuraavalle rastille 
vartion voimien ja kilpailuaikataulun niin salliessa. Hätätilanteessa vartioilla on mukanaan 
sinetöity puhelin, jota pitää käyttää.  
 
Eksymistapauksessa turvasuunta on etelä. Etelään kulkiessa tulee Muonijoelle tai Siltatielle. 
Kirkonkylä sijaitsee etelässä koko reitin varrella. Varsinkin huonoissa sääolosuhteissa tulee 
säilyttää maltti. Kilpailukeskuksena toimivalle Kolarin lukiolle osaavat opastaa lähes kaikki 
vastaantulevat ihmiset.  
 
Keskeyttäminen 
Mikäli vartio keskeyttää kilpailun, on sen ilmoittauduttava lähimmällä rastilla. Keskeyttänyt 
vartio hiihtää itse rastilta kilpailukeskukseen. Hätätapauksessa (etäisyys, sairaus, vartion 
huono kunto, vamma, välinerikko tms.) vartiolle järjestetään kuljetus kilpailukeskukseen. 
Kaikkien keskeyttäneiden vartioiden tulee ilmoittautua välittömästi kilpailutoimistoon 
saavuttuaan kisakeskukseen. Yhdenkin rastin väliin jättäminen tulkitaan keskeyttämiseksi. 
Mikäli joku vartion jäsenistä joutuu jättämään kilpailun kesken sairastumisen tai 
loukkaantumisen takia, se ei automaattisesti sulje vartiota kilpailun ulkopuolelle. Päätöksen 
tekee tuomarineuvosto.  
 
Ensiapu 
Kilpailijoilla on oltava mukanaan henkilökohtaiset lääkkeet ja vartioilla omat ensiapuvälineet 
omaa tarvetta varten. Kilpailukeskuksessa on kiinteä ensiapupiste. Kaikilla rasteilla on 
pienten tapaturmien hoitoon tarvittava välineistö. Kilpailun ensiapu päivystää lauantaina 
kilpailun ajan. Ensiapuryhmään saa yhteyden rastihenkilökunnan tai toimitsijoiden 
välityksellä tai kilpailukeskuksesta p. 040 5553874.  
 



Hätätilanteen sattuessa muulloin kuin rastin läheisyydessä on pyrittävä lähimmälle rastille. 
Vartioilla on mukanaan sinetöity puhelin, jota pitää käyttää hätätilanteessa. Yleinen 
hätänumero on 112.Tärkeintä hätätilanteessa on pysyä rauhallisena.  
 
 Lisäksi vartioiden tulee tutustua SP:n turvamääräyksiin. 
 
Vakuutus 
Vartiot kilpailevat omalla vastuullaan. Kilpailijat on vakuutettu SP:n jäsenmaksuun 
sisältyvällä tapaturma- ja vastuuvakuutuksella. Kilpailijoilla tulee olla SP:n vuoden 2019 
jäsenmaksu maksettuna ja voimassa kilpailun alkaessa tai uusien jäsenten kohdalla 
jäsentiedot tulee löytyä SP:n jäsenrekisteri Kuksasta.  
 
Säännöt, kilpailusta hylkääminen ja tehtäväsuorituksen hylkääminen  
 
Kilpailussa noudatetaan Suomen Partiolaisten partiotaitokilpailujen sääntöjä lukuun 
ottamatta niitä kohtia, joista määrätään Lapin Partiolaisten partiotaitokilpailujen säännöissä. 
 
Määräykset, joiden rikkominen kilpailun aikana aiheuttaa vartion hylkäämisen kisoista: 
 • Kilpailuvartio ei saa jakaantua ilman tehtäväkäskyn lupaa  
• Lunttien tai muun vastaavan kirjallisuuden käyttö, vartioiden yhteistyö tehtävissä ja 
ulkopuolisen avun käyttö  
• Vartion huoltaminen kilpailun aikana on kielletty, huoltajan liikkuminen kisamaastossa voi 
aiheuttaa häneen yhdistettävän vartion hylkäämisen  
• Omien karttojen, puhelimien (lukuunottamatta yhtä sinetöityä) tai elektronisten laitteiden 
hallussapito kilpailujen aikana on kielletty. KAIKKI SÄHKÖ- JA AKKUKÄYTTÖISET 
TYÖKALUT OVAT KIELLETTYJÄ VARUSTEITA. 
• Tulen tekeminen ja polttopuiden ottaminen ilman lupaa on kielletty  
• Epäpartiomainen käytös voi aiheuttaa pisteiden menetyksiä tai tuomarineuvosto voi hylätä 
joukkueen koko kisasta 
 
Vartio jättää muut matkapuhelimet arvotavarasäilytykseen kilpailutoimistoon. 
 
Loukkaantumisten yhteydessä tuomarineuvosto päättää, voiko kilpailuvartio jatkaa kilpailua 
vajaalla jäsenmäärällä vai siirtyykö joukkue kilpailun ulkopuoliseksi vartioksi.  
Tehtäväkäskyn vastainen suoritus tai kiellettyjen välineiden käyttö aiheuttaa kilpailuvartion 
kyseisen tehtävän hylkäämisen. Päätöksen asiasta tekee tuomarineuvosto.  
 
Tarkistuspyynnöt ja vastalauseet  
Tarkistuspyynnöt ja vastalauseet tulee esittää kirjallisesti tuomarineuvostolle heti kilpailun 
jälkeen.  
 
Tarkistuspyyntö voi koskea omien tulosten tarkistamista. Tarkistuspyynnöllä ei voi vaatia 
tehtävän hylkäämistä eikä se ole vastalause. Tarkistuspyyntö on maksuton. 
 



Vastalause voi koskea kilpailun järjestelyitä, kilpailijoita, tehtäviä tai tehtävien arvosteluja. 
Vastalause on maksullinen ja se maksetaan vastalauseen jättövaiheessa kisakeskukseen. 
Vastalausemaksu 25€ palautetaan vartiolle, jos vastalause hyväksytään.  
 
Tuomarineuvosto 
Valvoja Katri Moilanen 
 
Kilpailunjohtaja  Marika Hasa  
 
 
Toimitsijoiden tunnukset  
 
Rastipäällikkö: Punainen käsinauha 
 
Rastimies: Keltainen käsinauha  
 
Tuomarineuvosto: Valkoinen käsinauha 
 
Tulosten julkistaminen 
Tulokset julkaistaan kisakeskuksessa kisojen jälkeen ja niitä päivitetään laskennan 
valmistumisen mukaan. Lopullisten tulosten tultua tulokset julkaistaan piirin nettisivulla 
http://www.lappi.partio.fi sekä Rohki Kartala -kisojen nettisivuilla bit.ly/rohkikartala 
 
Palkintojen jako  
Lapin piirin palkinnot jaetaan Lapin Partiolaisten kevätkokouksessa 30.3.2019. Voittajavartiot 
palkitaan kisaseidoilla, diplomeilla sekä tavarapalkinnoilla. 
 
  



Ohjeita kylmään säähän  
Jokaisen vartion tulisikin huolehtia, että varautuu vallitsevien sääolosuhteiden mukaisesti. 

● Erityisen tärkeää on suojata pää, korvat ja niska huolellisesti. 
○ Päähineen on oltava tuulenpitävä. Lisäksi tuulenpitävä huppu takissa on hyvä 

juttu. 
○ Kaulan ja niskan suojauksena toimii hyvin kaulaliina tai kauluri  

● Tarkkailkaa joukkuetovereidenne näkyvillä olevia ihoalueita paleltumien varalta.  
● Varaa mukaan lämmintä ja tuulenpitävää taukovaatetta, jotka puetaan välittömästi 

päälle kun pysähdytään. 
● Huolehdi, että vaatteesi pysyvät kuivana, älä hikoile, vähennä tarvittaessa vaatetusta 

hiihtäessäsi. Jos ennen lähtöä vähän palelee niin silloin on hyvä hiihtää.  
● Pidä jalat kuivina, siis ota mukaan varasukkia ja suosi villaa. Puuvilla- ja froteesukat 

kannattaa jättää kotiin kyselemättä!  
● Säärystimet eivät päästä lunta sisään monoihin.  
● Pidä koko ajan jotain naposteltavaa taskussa ja syö. Muista tankkaus. Vähän ja 

usein. Nälkä kylmettää nopeasti.  
● Termospullossa olisi pidettävä lämmintä nestettä. Estä juomapullosi jäätyminen 

pitämällä sitä lähellä kehoa. Juo tarpeeksi myös talvella. Lumen syönti ei helpota 
janoa vaan kylmettää nopeasti. 

● Kannattaa huomioida, että kaikki retkikeittimien kaasut eivät toimi kovalla pakkasella.  
● Ainakin yhdellä rastilla on tarjolla lämmintä juomaa, joten muki kannattaa pakata 

helposti saataville.  
 
Kilpailuaamuna annetaan poikkeuksellisiin sää-, keli- ja reittiolosuhteisiin liittyviä ohjeita ja 
tietoja. 
 
  



Vartiokohtaiset pakolliset varusteet 
● Numerolappu, josta vartion numero on rastihenkilöiden luettavissa koko kisojen ajan 
● 4 kpl säänkestäviä vartion nimellä ja numerolla varustettuja lappuja, jotka voidaan 

kiinnittää esim narulla.  
● Vintilä 
● Puuporanterä 12 mm (PuPi ja RuHa) 
● Permanentti -tussi 
● Parsinneula 
● Ruuvimeisseli 
● Ensiapupakkaus (1 leveä sideharsorulla , ideal-side, laastaria ja sidetaitoksia) 
● Valaisin 
● Saha 
● Lumilapio, mielellään neliömäinen malli 
● Retkikeitin, jossa noin 1,5 l kattila sekä polttoainetta paljon, keitintä käytetään 

useammassa tehtävässä 
● OrVi-sarjalaisille lisäksi 2 kompassia 
● Vasara (OrVi) 
● Ristipääruuvimeisseli (PuPi ja RuHa) 
● Vispilä (RuHa) 
● Rullamitta 
● Kulmaviivain (RuHa) 
● Poranterä 4,5-5 mm (SiPuPi ja RuHa) 

 
 
Suositeltavat vartion varusteet 

● Kello 
● Karttalaukku/-tasku 
● Termospullo tai useampi, kisakeskuksessa saa täyttää termarin kuumalla vedellä 

 
 
Henkilökohtaiset pakolliset varusteet 

● Puukko 
● Ensiside tai vastaava 
● Tulitikut 
● Kynä  
● Partiohuivi 
● Ruokailuvälineet 
● Hiihtovälineet (tavallisilla hiihtosuksilla pärjää) 
● Naskalit 
● Kompassi (ei orvi, vartiokohtanen) 
● Valaisin (ei orvi, vartiokohtanen) 
● Peseytymisvälineet (ei maastoon) 
● Jäsenkortti  
● Henkilökortti (esim. Kela-kortti) 

 
 



Kisavartiot 
 
 

Sarja Vartion numero Vartion nimi LPK 

Oranssi 101 Pörräävät Tulikärpäset Pohjan Tytöt ja Sissit ry 

Oranssi 102 Tunturipöllöt Muonion Susipirkat 

Oranssi 103 Pesukarhut Pohjan Tytöt ja Sissit ry 

    

Vihreä 201 Kävyn metsästäjät Pohjan Tytöt ja Sissit ry 

Vihreä 202 Undulaatit Pohjan tytöt ja sissit 

Vihreä 203 Liitikset Muonion Susipirkat 

Vihreä 204 Korppi Lapin Samoilijat ry 

Vihreä 205 Harmaakarhut Pohjan tytöt ja sissit 

    

Punainen 301 Malluaiset Korvatunturin kävijät ry 

Punainen 302 Kielaat Partiolippukunta Kielaat 

    

Pinkki 401 Kätkien ETHIMA Kätkän Kävijät ry 

    

Ruskea 501 Tunturikävyt Kemijärven Tunturitytöt ja -pojat 

Ruskea 502 Haukkajahuseerajat Pellon Pailakat 

Ruskea 503 Kätkien KAA Kätkän Kävijät 

    

Harmaa 601 Köysi Lapin Samoilijat 

Harmaa 602 Kajahus Keminmaan Kivekkäät 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ILMOITTAUTUMISLOMAKE  palautetaan ilmoittautuessa kisatoimistoon.  Jokaisella 
jäsenellä oltava todistus voimassa olevasta  jäsenmaksusta lukuunottamatta pinkkiä vartiota 
(esim. jäsenkortti); myös henkilöllisyys on todistettava. 
  
Sarja: _____________________________  
 
Vartion nimi: _________________________________________  
 
Vartion numero: ____________________ 
  
 Lippukunta: _____________________________________________________  
  
 Vartion jäsenet:  

 nimi: syntymäaika:  ikä 31.12.2019:  
  
  
1. (VJ) ______________________________   _____________________  ________  
  
  
2. _____________________________________  _________________   _________  
 
  
3. _____________________________________  _________________   _________  
  
  
4. ______________________________________ _________________   _________  
  
  
5. _____________________________________  _________________   _________  
  
  
6. ______________________________________  _________________   _________  
  
  
Yhteenlaskettu ikä 31.12.2019: __________  
  
  
Or-Vi-vartion huoltajan nimi: _______________________________________________  
  
Puhelinnumero kisan aikana: _______________________________________________ 
  
Vartionjohtajan allekirjoitus: ________________________________________________  
  
Nimenselvennys: _________________________________________________________  


