HÄMEEN PARTIOPIIRI RY
OR-VI
ENNAKKO-OHJE 2, julkaistu 15.9.2020

Valitettavasti
olemme
joutuneet
tekemään
viimehetken
muutoksia
kisajärjestelyihin koronapandemian takia yhteistyössä viranomaisten ja Hämeen
Partiopiirin kanssa. Sen takia olemme lähettäneet kisaan ilmoittautuneille tämän
uuden ennakko-ohjeen. Tämä ”ennakko-ohje 2” korvaa aiemmin lähetetyn ennakkoohjeen. Nämä viime hetken muutokset jouduttiin tekemään, jotta pystymme
takaamaan mahdollisimman turvallisen kisan kaikille.

Tähän ennakko-ohjeeseen on kerätty muutokset sekä samana pysynyt informaatio.
Reitti, rastit ja rastien suorittaminen on pysyneet ennallaan, mutta suurimpina
muutoksina on lähdön porrastaminen sarjoittain sekä tulosten julkaiseminen ja
palkintojen jakaminen sähköisesti. Lue siis tämäkin ennakko-ohje huolellisesti niin
tiedät miten toimia kisapäivänä!

Pahoittelut kisanjärjestäjien puolesta näin nopealla aikataululla tehtävistä
muutoksista. Pidetään lauantaina hauska kisapäivä ja näytetään yhdessä, kuinka
partiolaiset pystyvät vastuullisesti järjestämään ja sovittamaan perinteisen
tapahtuman näihin vaikeisiin aikoihin. Jos teillä herää minkäänlaista kysyttävää niin
rohkeasti yhteyttä kisanjohtajaan!

Kilpailunjohtaja
Pyry Lindberg
p. 045 1388655
pyry.lindberg@taer.fi

Kilpailun kotisivut löytyvät osoitteesta
www.taer.fi/ennevvanhaa

Taataksemme turvalliset kisat olemme joutuneet porrastamaan kisan alkamisen
sarjoittain:
- Oranssin sarjan ilmoittautuminen on 8:00 – 8:45 ja lähtö 9:00.
- Vihreän sarjan ilmoittautuminen on 9:30 – 10:15 ja lähtö 10:30
SAAPUMINEN
Vartioiden tulee saapua kisakeskukselle vasta oman sarjan ilmoittautumisen alkaessa.
Kilpailukeskuksen karttaan on merkattu keltaisella alue, jossa vartiot eivät saa
oleskella ennen omaa lähtöänsä (kts. Ennakko-ohje -> kilpailukeskus)
Jos vartio saapuu paikalle ennen oman sarjan ilmoittautumisaikaa esimerkiksi
kyydeistä johtuen, tulee vartion olla menemättä keltaisella rajatulle alueelle ja pyrkiä
viettämään luppoaika muualla.
ILMOITTAUTUMINEN
Vain vartion johtaja tulee ilmoittautumispisteelle mukanaan täytetty
ilmoittautumislomake sekä kaikkien vartion jäsenten vuoden 2020 partion jäsenkortti
(esim. kuvina puhelimessa) ja passi/ajokortti/kelakortti/henkilökortti. Vartionjohtaja
täyttää lisäksi ilmoittautumispisteellä erilliselle lapulle vartion numeron,
vartionjohtajan nimen ja puhelinnumeron tulosten julkistamista varten.

Kilpailukeskuksessa toivotaan vältettävän ylimääräistä hengailua. Mahdolliset
kisakeskukselle jäävät tavarat viedään tehokkaasti liikuntasaliin tai kilpailutoimistoon
(arvotavarat) ilmoittautumisen jälkeen. Muistakaa nimikointi ja arvotavaroille
pussi/kirjekuori tms.!
Kilpailukeskuksen sisällä tulee kiinnittää erityistä huomioita turvaväleihin. Ennen
ruokailua on pestävä kädet tai vähintään käytettävä käsidesiä.

Normaalista poiketen vartiot ohjeistetaan kisan jälkeen syömään lounas
kisakeskuksella ja lähtemään mahdollisimman nopeasti kotiin. Tuloksia ei julkisteta
kisakeskuksella ja palkinnot annetaan/postitetaan myöhemmin voittajille. Näin
vältetään ihmisten kerääntymistä kisakeskukseen. Ilmoittautumisen yhteydessä
vartionjohtaja antaa puhelinnumeronsa järjestelytoimikunnalle tulosten saamista
varten.
Tulokset ja oikeat vastaukset julkaistaan kisapäivän aikana kilpailun nettisivuilla.
Vartionjohtajille lähetetään tieto tekstiviestillä, kun valmistuneet tulokset ovat
saatavilla.
Mikäli vartio haluaa tehdä tarkistuspyynnön, se tehdään Googlen lomakkeella,
tarkemmat ohjeet ovat saatavilla kisapäivänä kilpailun nettisivuilla.

Piirin tarkemmat Korona-ohjeistukset
-

Jos vähänkään tunnet olevasi kipeä, niin jää kotiin! (esim. yskä, kurkkukipu,

-

kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet tai päänsärky)
Riskiryhmään kuuluvien tai riskiryhmän kanssa samassa taloudessa asuvien tulee
käyttää tapahtumaan osallistumiseen erityistä harkintaa.

-

Tultaessa sisätilaan käytetään käsidesiä

-

Kädet pestään vedellä ja saippualla ruokailuun tultaessa ja kun kädet ovat
näkyvästi likaiset. Jos käsienpesu ei ole mahdollista, käytetään käsidesiä.
Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttöliina,
joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla,
suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.

-

-

Tullessasi tapahtumapaikalle julkisilla kulkuneuvoilla, suosittelemme
kasvomaskin käyttöä.
Noudata tapahtuman järjestäjän suullisia ja kirjallisia ohjeita.

Tapahtuman osallistujan sairastuminen:
-

Mikäli osallistuja sairastuu äkillisiin infektio-oireisiin (vatsatauti, kuumeilu,
nuha, yskä, hengenahdistus jne.) tulee hänet eristää ja hankkia mahdollisimman
pikaisesti kyyti kotiin.

ORANSSI
8:00-8:45 Ilmoittautuminen
9:00

Avajaiset ja lähtö

VIHREÄ
9:30-10:15 Ilmoittautuminen
10:30

Avajaiset ja lähtö

14 – 18

Lounas

18:00

Viimeinen vartio maalissa (arvio)

19:00

Kilpailukeskus suljetaan
Vartionjohtaja ilmoittaa vartionsa yksin kisaan
pisteessä “ILMOITTAUTUMINEN”. Huomioithan
jonottaessa turvavälit! Ilmoittautumisen yhteydessä
vartionjohtaja palauttaa täytetyn
ilmoittautumislomakkeen (liitteenä) ja esittää vartion
jäsenten vuoden 2020 partion jäsenkortit

Kilpailu alkaa kahdessa osassa;

(paperinen/sähköinen/maksutosite) ja voimassa olevat

klo 9 ja 10:30 Karosen koulun
urheilukentältä. Vartion on

kuvalliset henkilöllisyystodistukset (esim.
henkilökortti, passi, ajokortti), myös Kela-kortti
hyväksytään. Sääntöjen vastaisten vartioiden

hyvä olla siirtynyt
lähtöalueelle tavaroineen

osallistumisesta päättää tuomarineuvosto.

viimeistään 10 minuuttia ennen
oman sarjan avajaisia.

Kilpailussa liikutaan normaalin liikenteen seassa.
Vartioiden tulee noudattaa liikennesääntöjä ja ylittää tiet tarvittaessa suojateiden kohdalta.

Kilpailukeskuksena toimii Karosen koulu,
Juvankatu 71, 33710 Tampere
Kilpailukeskukseen pääsee kaupungin busseilla nro. 9A, 9B ja 20
Tarkemmat tiedot https://joukkoliikenne.tampere.fi/
Kilpailukeskuksella parkkitilaa on rajoitetusti. Otattehan sen huomioon kilpailuun
saapuessanne. Alueella on mahdollisuuksia kadunvarsipysäköintiin myös lähitienoilla.
Kilpailun järjestäjät eivät ole vastuussa pysäköidyistä autoista.
Kilpailijat eivät saa liikkua keltaisella alueella ennen oman sarjansa avajaisia. Alueelle saa
siirtyä aikaisintaan 10 minuuttia ennen oman sarjan avajaisia. Vartioita pyydetään
saapumaan kisakeskukselle vasta oman ilmoittautumisajan alettua.

P

KISAKESKUS
P
LÄHTÖ/MAALI

TAVARASÄILYTYS
Kilpailukeskukseen jätettävät tavarat tulee pakata selkeästi nimettyihin kasseihin
(esim. jätesäkkiin), kasseissa tulee lukea vartion nimi, kilpailunumero ja sarja. Tavarat
jätetään säilytykseen kisakeskuksen liikuntasaliin.
Arvotavarat jätetään säilytykseen kilpailukansliaan ja ne tulee pakata suljettuun
kirjekuoreen/pussukkaan, jonka päällä on vartion nimi ja numero. Kirjekuori/pussukka

hankitaan itse. Matkapuhelimet tulee sulkea ja jättää kisakeskukseen. Mikäli vartiolla
on jostain syystä tarve (sairaus tms.) ottaa puhelimen mukaan, tulee siitä sopia
etukäteen kilpailunjohtajan kanssa.
PESEYTYMINEN
Kilpailun jälkeen on peseytymismahdollisuus. Ensisijaisesti peseytymismahdollisuutta
tarjotaan Tampereen ulkopuolelta tuleville kisajoukkueille, jotta peseytyessä voidaan
varmistaa riittävät turvavälit.
RUOKAILU
Osallistumismaksuun sisältyvä lämmin ateria tarjotaan kilpailun jälkeen
kilpailukeskuksella klo 14 - 18. Ruokailua varten ei tarvitse varata omia
ruokailuvälineitä.
LÖYTÖTAVARAT
Löytötavaroita säilytetään kilpailun ajan kilpailukansliassa. Kilpailun jälkeen kadonneita
tavaroita voi tiedustella Hämeen Partiopiirin Tampereen toimistolta p. (03) 3123
4900, partiotoimisto.tampere@partio.fi. Löytötavaroita säilytetään lokakuun loppuun
saakka, jonka jälkeen ne lahjoitetaan eteenpäin.

Huoltajapaketin ottaneille huoltajille on
varattu lämmin ateria. Aterian voi käydä
syömässä haluamallansa ajalla ruokalan
ollessa avoinna. Lisäksi huoltajille on
opastettua tutustumista kisaan, tarkemmat
aikataulut tutustumiseen saa kisapäivänä
ilmoittautumisen yhteydessä.

Henkilökohtaiset pakolliset:
•

puukko

•

ensiside tai vastaava

•
•
•
•

tulitikut
juomapullo
eväät
kynä

•

heijastin

•
•

henkilökohtaiset lääkkeet
partiohuivi

Vartiokohtaiset pakolliset:
•

ensiapupakkaus (ensiside,

•

ideal-side, laastaria,
haavateippi, sidetaitos,
suojakäsineet)
2 kompassia

•
•

valaisin
kello

•

käsidesi
Tehtävissä tarvittavat:

•

Trangia / vast. keitin ja
polttoainetta n. 45 minuutin
tarpeeseen

Jokaisella vartiolla tulee olla
mukana
pienet
ensiapuvälineet.
Hätätilanteen sattuessa muualla
kuin rastin läheisyydessä, on
pyrittävä lähimpään puhelimeen. Jos

•
•
•
•
•

paistinlasta
kauha
desilitran mitta
siivilä
kynä (lyijykynä)

vartio

soittamaan

•

tussi

hätänumeroon,
on
asiasta
tiedotettava
myös
järjestely-

•
•
•

hienohampainen saha
katkoteräveitsi
mitta

•

vasara

ENSIAPUVÄLINEET

joutuu

organisaatiota mahdollisimman pian.

KILPAILUNUMERO
Valmistakaa vartiollenne
numerolappu, jonka ohjeellinen koko
on 210 x 297 mm. Kilpailunumero
merkitään lappuun tummalla värillä
vähintään 15 cm korkein selkein
numeroin. Kilpailunumeronne
löydätte ennakko-ohjeen lopusta.

TEHTÄVÄSUORITUKSEN HYLKÄÄMINEN

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 paikannusja/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
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.

Kisasihteeri
Hanna Lehto, Viinikan Siniset

Kisanjohtaja
Pyry Lindberg, Tampereen Eräpojat

Kisakeskusvastaava

Ratamestari

Uuno Niiranen, Viinikan Siniset

Johannes Wahlberg, Tampereen Eräpojat

Huoltopäällikkö

Talouspäällikkö

Simo Soininen, Tampereen Eräpojat

Pyry Lehtinen, Tampereen Eräpojat

Tulostoimiston päällikkö
Joonas Kivikunnas, Näsijärven Kipinät

Tehtäväryhmäjohtajat
Ronja Lindberg, Näsin Tytöt
Frida Piuva, Näsin Tytöt
Anni Huhtarinne, Tervaksentekijät
Paavo Lemmetyinen, Tampereen Eräpojat

Viestintävastaava
Janna Rintamaa, Viinikan Sinitytöt

VARTIOT

Pirkkalan Pirkot ry

Huskyt

101

Forssan Tornitulet ja
Tornihaukat ry
Hauhon Partiolaiset ry

Peloton Pesukarhu 2

102

Kuusikon Kulkijat

103

Hollolan Hirvenhiihtäjät ry

Oudotdäbbäävät

104

Liekkitytöt ry

Kärpät

105

Kuoreveden Kotkat ry

Pallokalat

106

Kyynärön Kiertäjät ry

Pesukarhut

107

Näsin Tytöt ry

Haizulit

108

Nokian Eräveikot ry

Ketut 1

109

Nokian Eräveikot ry

Ketut 2

110

Nokian Eräveikot ry

Sitruunaperhonen

111

Parolan Eräveikot ry

Karhut 1

112

Pirkkalan Pirkot ry

Hattivatit

113

Pirkkalan Pirkot ry

Ruskutiaiset

114

Roineen Tytöt ry

Saukot 2

115

Santamäen Palokärjet ry

Yksisasarvisheposet

116

Tainionvirran Taimenet ry

Tiirat

117

Tampereen Lokit ry

Idefix 2

118

Tampereen Lokit ry

Idefix 1

119

Toijalan Eräveikot ry

Lumikot 1

120

Toijalan Eräveikot ry

Lumikko 2

121

Vammalan Nuotiosiskot ry

Kuumalinja

122

Viinikan Sinitytöt ry

Pörriäiset

123

Wanajan Ilves ry

Pizzailvekset

124

Forssan tornitulet ja
Tornihaukat ry
Harjun Pojat ry

Peloton Pesukarhu 1

201

Tele-Hirvi

202

Ikaalisten Korpi-Kotkat ry

Prinsessat ja Prinssi

203

Ikaalisten Korpi-Kotkat ry

Eränkävijät

204

Kanavan Vartijat ry

Karhut 2

205

Kyynärön Kiertäjät ry

Haukat

206

Kaskenkaatajat ry

Ank-Laamat

207

Kaukapartio ry

Kylä lähtee!

208

Kaukapartio ry

Metsälahnat

209

Kyynärön Kiertäjät ry

Kotkat

210

Nastapartio ry

Napasiiselit 1

211

Nastapartio ry

Napasiiselit 2

212

Nastapartio ry

Sudet

213

Nokian Eräveikot ry

Saukot 1

214

Nokian Eräveikot ry

Kotka

215

Pirkkalan Sotkapojat ry

Korpit 1

216

Pirkkalan Sotkapojat ry

Strutsit

217

Pirkkalan Sotkapojat ry

Pingviinit

218

Ryttylän Eräveikot ry

Korpit 2

219

Sahalahden Sinisudet ry

Kärpät

221

Sata-Hämeen Vasamat ry

Kultakatit

222

Tampereen Kotkat

Ilwes

223

Tampereen Kotkat

Er-Ha

224

Tervakosken Tervakset ry

TeTe Vartio

225

Tervaksentekijät ry

NokkosX

226

Tervaksentekijät ry

Missä X

227

Urjan Varstat ry

Väiskit

228

Vartion numero: _______________________
Vartion nimi: _________________________
Lippukunta: __________________________
Sarja (ympyröi):

Oranssi / Vihreä

Vartion jäsenten tiedot
Nimi

Jäsennumero

Syntymäaika

Ikä 31.12.2020

1. (VJ) __________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
4. ______________________________________________________________
5. ______________________________________________________________
6. ______________________________________________________________
Vartion jäsenten yhteenlaskettu ikä: ______ vuotta.

Huoltajan nimi ja puhelinnumero:

Ilmoittajan (tämän lapun täyttäjän) allekirjoitus ja nimenselvennös.

Ilmoittautuminen kisakeskuksessa Karosen koululla lauantain 19.9. klo 7:30-8:30. Ota
ilmoittautumiseen mukaan tämä lomake täytettynä, vartion jäsenten SP:n jäsenkortit
ja henkilöllisyystodistukset (kelakortti käy)

