RIIMU 2022
ENNAKKO- JA KILPAILUOHJE
Lounais-Suomen Partiopiirin seikkailija- ja
kevätmestaruuskilpailu Riimu 9.4.2022
Tämä on kisojen ennakko-ohje, joka sisältää myös kilpailuohjeen. Ohje on luettavissa myös
kilpailun verkkosivuilla riimu2021.fi sekä facebookissa fb.me/riimu2021
Tutustukaa tähän ohjeeseen huolella ja ottakaa se mukaan myös kisoihin.

TERVETULOA
Hienoa, että olette ilmoittautuneet mukaan Lounais-Suomen Partiopiirin seikkailija- ja
kevätmestaruuskilpailuun! Kilpailuun on ilmoittautunut yhteensä huikeat 105 vartiota, joista 70 seikkailijoihin,
17 oranssiin ja 18 vihreään sarjaan.
Toivottavasti kisailijoille on kertynyt voitonnälkää, sillä pääsemme ratkomaan piirin kevätmestaruudet
ensimmäistä kertaa sitten syksyn 2020! Riimussa pääsette tutustumaan viikinkien ihmeelliseen maailmaan ja
ratkomaan niin merellisiä kuin maallisia pulmia.
Muistakaa pitää toisistanne huolta ja nauttia täysin rinnoin keväisen luonnon ihmeellisyydestä sekä toistenne
seurasta. Toivotan teille menestystä ja mukavaa kisapäivää!
Aino Kalske
kilpailunjohtaja
KORONAVIRUKSEN HUOMIOINTI KILPAILUSSA
Mikäli kilpailija sairastunut koronaan tai mihin tahansa hengitystieinfektioon, hänen ei tule osallistua
kilpailuun. Riskiryhmiin kuuluvien tulee harkita huolellisesti kilpailuun osallistumista. Seuraamme
koronavirustilannetta ja noudatamme viranomaisten päivittyviä ohjeita. Tätä kirjoittaessa vaikuttaa vahvasti
siltä, että kisat päästään järjestämään suunnitellusti, kuitenkin seuraavia varotoimia noudattaen:
- Huolehdittehan turvavälistä toisiin vartioihin ja rastihenkilöihin koko päivän ajan mahdollisuuksien
mukaan.
- Kilpailukeskuksessa käytetään maskeja käytettäessä wc- ja peseytymistiloja. Kilpailijat tuovat
kasvomaskit itse mukanaan.
- Vartioiden tulee huolehtia yskimis- ja käsihygieniastaan koko kilpailupäivän ajan yskimällä hihaan
ja käyttämällä tarvittaessa käsidesiä.
- Kilpailijat oleskelevat kilpailupäivän aikana ulkotiloissa pois lukien peseytymistiloissa ja wc-tiloissa
käydessään. Pääsyä peseytymistilohin rajoitetaan turvavälien ylläpitämiseksi.
- Käyttäkää käsidesiä aina tarvittaessa ja aina ennen rastin tehtäväkäskyn ottamista.
Järjestelytoimikunnan arvion mukaan noudattamalla turvavälejä ja hyvää hygieniaa voidaan
partiotaitokilpailuihin osallistumista pitää turvallisena vallitsevassa koronavirustilanteessa ja ottaen huomioon
että kyseessä on ulkoilmatapahtuma.
YHTEYSTIEDOT
Kilpailunjohtaja Aino Kalske, 044 2838 665, kisajohtaja@riimu2021.fi
Järjestelysihteeri Liisa ”Siru” Leino, 0400 114452, liisa.leino@partio.fi
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KILPAILUN JÄRJESTÄJÄT
Pohjois-Turku
JÄRJESTELYTOIMIKUNTA
Kilpailunjohtaja
Järjestelysihteeri
Tehtäväryhmän johtaja
Tehtäväryhmän sihteeri
Tulostoimiston päällikkö
Ratamestarit
Tiedotus
Huoltopäällikkö
Viestintä
Valvojat

TUOMARINEUVOSTO
Tuomarineuvoston pj
Kilpailijoiden edustaja
Kilpailun johtaja
Valvoja

Aino Kalske, Auran Tytöt
Liisa ”Siru” Leino, Mikaelin Sinikellot
Saara Sulonen, Auran Tytöt
Pinja ”Kiki” Rastas, Mikaelin Sinikellot
Toni Routamaa, Turun Partio-Sissit
Jori Torkkila, Turun Metsänkävijät
Miko ”MP” Koski-Tuuri, Turun Metsänkävijät
Julius ”Jura” Rantanen, Turun Partio-Sissit
Erkkitapani ”ET” Hintsa, Turun Mikaelin Siniset
Eva Aitasalo, Auran Tytöt
Marika “Hime” Hirvonen, Kaarinan Sädetytöt
Verna Piitulainen, Kaarinan Sädetytöt
Suvi Kajanen, Kaarinan Korpiklaani

Jaakko Iivanainen, Karimo, 041 5056092, jaakko.iivanainen@partio.fi
Antti Holkeri, Mellilän Menninkäiset
Aino Kalske, Auran Tytöt
Marika “Hime” Hirvonen, Kaarinan Sädetytöt
Verna Piitulainen, Kaarinan Sädetytöt

TOIMITSIJOIDEN TUNNUKSET
Rastipäälliköt: Keltainen huomioliivi
Kilpailijoiden edustaja: Oranssi huomioliivi
Tuomarineuvosto: Pinkit huomioliivit
Ensiapuhenkilöstö: Punaiset liivit
KILPAILUKESKUS
Kilpailukeskuksena toimii Kehityksen kerhotalo Piikkiössä (Lystiläntie 21, Kaarina). Kisakeskukseen on
opasteet 110-tieltä (Helsingintie). Perillä tulee noudattaa järjestäjien ohjeita. Kartta kisakeskuksen alueesta
löytyy liitteistä.
Kilpailukeskuksella on vähän parkkitilaa joten pysäköinti tapahtuu liitteenä olevaan karttaan merkitylle
parkkipaikalle, Lystiläntien risteyksestä n. 1 km 110-tietä Helsingin suuntaan (osoite Pohtiokuja 2).
Parkkipaikka on merkitty opasteilla. Parkkipaikka sijaitsee n 1,5 km päässä kisakeskuksesta, joten
siirtymiseen parkkipaikalta kisakeskukseen on varattava riittävästi aikaa. Kulku pakkipaikan ja kisakeskuksen
välillä on 110-tien laitaa pitkin, missä on syytä noudattaa erityistä varovaisuutta.
Kilpailukeskuksen läheisyyteen 110-tielle (Helsingintielle) pääsee Turusta busseilla numero 702, 703, 704 ja
706 (aikataulut foli.fi.). Bussipysäkkien sijainnit on merkitty liitteenä olevaan karttaan.
YHTEISKULJETUS
Piirin toimisto on yhteydessä yhteiskuljetukseen ilmoittautuneisiin vartioihin. Toimisto kertoo tarkemmin
kuljetusten aikataulun ja reitit. Tarvittaessa voi olla yhteydessä suoraan piiriin toimistoon
partiotoimisto.lsp@partio.fi.
ENNAKKOTIEDOT JA ERITYISRUOKAVALIOT
Vartiota toivotaan täyttämään ennakkotietolomake, jossa kysytään vartion jäsenten tarkkaa
osallistujamäärää ja erityisruokavalioita PE 1.4.2022 MENNESSÄ. Täyttäkää vain yksi
lomake per vartio. Huom, tämä ei korvaa ilmoittautumista kisakeskuksessa. Lomakkeeseen
pääsee oheisella qr koodilla tai linkin kautta https://forms.gle/c4Q6pJncQhsqnXkF7
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ILMOITTAUTUMINEN
Seikkailijasarjassa saattaja ja oranssissa ja vihreässä sarjassa vartionjohtaja ilmoittaa vartion mukaan
kilpailuun tämän ohjeen liitteistä löytyvällä ilmoittautumislomakkeella heti kilpailukeskukseen saavuttuaan
(ilmoittautumislomake liitteenä). Ilmoittautumisen yhteydessä tulee esittää kaikkien vartion jäsenten vuoden
2022 jäsenkortit joko sähköisessä muodossa tai tulosteena, tai muu todistus SP:n jäsenyydestä (esim. kuitti
maksetusta jäsenmaksusta). Ilmoittautumisen yhteydessä tulee myös olla selvillä vartiota mahdollisesti
koskevista kuvauskielloista (katso kohta: valokuvaus ja sosiaalinen media).
Jos vartion kokoonpano on partiotaitokilpailujen sääntöjenvastainen, vartio kilpailee kilpailun ulkopuolella.
MAJOITTUMINEN
Perjantaina saapuvat vartiot majoittuvat kisakeskuksessa Kehityksen kerhotalolla (Lystiläntie 21, Piikkiö,
Kaarina). Majoittuminen on avoinna klo 19:00 alkaen. Saapuminen viimeistään klo 22.00 mennessä. Yöpyjät
tarvitsevat mukaansa omat yöpymisvälineet. Majoitus on salissa lattialla. Majoituksen varanneille on tarjolla
aamupala kilpailukeskuksessa hintaan 5€/hlö.
OSALLISTUMISMAKSU
Osallistumismaksu oikeuttaa majoittumiseen ennen kisaa ja lämpimään ruokaan kilpailun jälkeen sekä
rasteilla jaettaviin materiaaleihin.
KILPAILUAIKATAULU
Perjantai 8.4.2022
19.00
Kilpailukeskus aukeaa
22.00
Kilpailukeskuksen ovet sulkeutuvat
22.30
Kilpailukeskuksessa hiljaisuus
Lauantai 9.4.2022
6.00
Hiljaisuus päättyy
7.30
Kilpailukeskus aukeaa
7.30
Vartioiden ilmoittautuminen kilpailukeskuksessa alkaa
9.00
Vartioiden ilmoittautuminen kilpailukeskuksessa päättyy
9.10
Järjestäytyminen avajaisiin lähtötehtäväalueelle
9.20
Avajaiset
- Kilpailunjohtaja puhuu
- Kisa-aika ja onnea kisaan
9.30
Kisan lähtölaukaus
13.30
Ruokailu kilpailukeskuksen pihalla alkaa
14.10
Ensimmäiset vartiot maalissa
17.30
Viimeiset vartiot maalissa
18.30
Ruokailu kilpailukeskuksen pihalla päättyy
~18.00 Palkintojen jako
20.00
Kilpailukeskus sulkeutuu
KILPAILUAIKA
Kilpailuaika on Suomen virallinen aika.
LÄHTÖÖN JÄRJESTÄYTYMINEN
Lähtötehtävä suoritetaan kilpailukeskuksen viereisellä kentällä. Avajaisiin järjestäydytään klo 9.10
lähtötehtävän suorituspaikoille järjestäjän antamien ohjeiden mukaan. Lähtötehtävään tai sen materiaaleihin
ei saa koskea ennen lähtölaukausta.
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VARUSTELUETTELO
ORANSSI JA VIHREÄ SARJA
Henkilökohtaiset varusteet:
- SP:n vuoden 2022 jäsenkortti (ei maastoon)
- vaihtovaatteet ja peseytymisvälineet (ei maastoon)
- ruokailuvälineet (syvä lautanen, muki, haarukka, veitsi, lusikka. huom! metalliset aterimet)
- puukko
- ensiside tai vastaava
- tulitikut
- kynä
- partiohuivi
- heijastin
- juomapullo tai vastaava
- eväät kisapäivää varten
- henkilökohtaiset lääkkeet
- kasvomaski
Vartiokohtaiset varusteet:
- ensiapupakkaus (ensiside, ideal-side, laastaria, haavateippi, sidetaitos, suojakäsineet)
- 2 kompassia joista ainakin toisella pystyy mittaamaan asteet (ns. astekompassi)
- valaisin
- kello
- vasara
- saha (suositellaan selkäsahaa tai lautasahaa)
- kanavaneula, koko 20
- hiomapaperi
- sakset
- mitta
- trangian kattila tai muu vastaava noin litran kokoinen syvä astia
- kaulin tai muu kaulimiseen sopiva väline
- leikkuulauta, koko n. 35 x 25 cm
- 2 karttamuovia, esim. A4 muovitasku
- 3 kpl vartion nimellä ja numerolla varustettuja nimilappua ja narua niiden kiinnittämiseen jätettäväksi töihin
- 1 kpl vartion numerolla varustettu säänkestävä numerolappu näkyvälle paikalle vartion tunnistamista varten
maastossa (numeroiden koko n. 15 cm).
- käsidesiä
- ohut vedenkestävä tussi
Suositeltavat vartiokohtaiset varusteet:
- Iso kassi tai jätesäkki vartion nimellä ja numerolla varustettuna kilpailukeskukseen jätettäviä varusteita
varten (ei maastoon)
- kevytpeite rakentelun alustaksi
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SEIKKAILIJASARJA
Henkilökohtaiset varusteet:
- SP:n vuoden 2022 jäsenkortti (ei maastoon)
- vaihtovaatteet ja peseytymisvälineet (ei maastoon)
- ruokailuvälineet (syvä lautanen, muki, haarukka, veitsi, lusikka. huom! metalliset aterimet)
- puukko
- ensiside tai vastaava
- tulitikut
- kynä
- partiohuivi
- eväät kisapäivää varten
- kasvomaski
Vartiokohtaiset varusteet:
- ensiapupakkaus (1 leveä sideharsorulla, ideal-side, laastaria sekä sidetaitoksia)
- 2 kompassia joista ainakin toisella pystyy mittaamaan asteet (ns. astekompassi)
- kello
- vasara
- saha (suositellaan selkäsahaa tai lautasahaa)
- kanavaneula
- hiomapaperi
- sakset
- mitta
- kaulin tai muu kaulimiseen sopiva väline
- trangian kattila tai muu vastaava noin litran kokoinen syvä astia
- leikkuulauta, koko n. 35 x 25 cm
- 2 karttamuovia, esim. A4 muovitasku
- 3 kpl vartion nimellä ja numerolla varustettuja nimilappua ja narua niiden kiinnittämiseen jätettäväksi töihin
- 1 kpl vartion numerolla varustettu säänkestävä numerolappu näkyvälle paikalle vartion tunnistamista varten
maastossa (numeroiden koko n. 15 cm).
- käsidesiä
- ohut vedenkestävä tussi
Suositeltavat vartiokohtaiset varusteet:
- Iso kassi tai jätesäkki vartion nimellä ja numerolla varustettuna kilpailukeskukseen jätettäviä varusteita
varten (ei maastoon)
- kevytpeite rakentelun alustaksi
KILPAILUNUMERO
Vartio valmistaa kilpailunumeronsa itse. Vartiolla tulee olla vähintään yksi säänkestävän numerolappu
(numeroiden koko n. 15 cm), joka tulee olla näkyvillä koko kilpailun ajan. Kilpailunumerot selviävät
osallistujaluettelosta (liitteenä).
KILPAILUKESKUKSEEN JÄTETTÄVÄT VARUSTEET
Varusteet, joita vartio ei tarvitse kilpailun aikana voi jättää kilpailukeskukseen vartion nimellä ja numerolla
varustettuna järjestäjien osoittamaan paikkaan. Samoin toimitaan arvotavaroiden kanssa. Tarpeettomat
arvotavarat suositellaan jättämään kotiin.
KIELLETYT VARUSTEET
Kaikki elektroniset apuvälineet, esim. kännykät, tabletit, kämmentietokoneet ja erilaiset paikannusvälineet
ovat kiellettyjä kilpailussa. Lisäksi kiellettyjä ovat kirjalliset lunttimateriaalit ja omat kartat.
Digitaalikameran käyttö kisamuistojen tallentamiseen on sallittu, mutta tehtävissä kielletty.
PESEYTYMINEN
Kilpailukeskuksessa on mahdollisuus peseytymiseen kilpailun jälkeen. Peseytymisvälineet ja vaihtovaatteet
saa jättää kilpailukeskukseen vartion nimellä ja numerolla varustettuun kassiin.
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EVÄÄT, RUOKAILU JA JUOMAVESI
Vartioille tarjotaan lämmin ruoka vasta kilpailun maalissa - kilpailun ollessa käynnissä kisailijat eivät saa
järjestäjän toimesta ruokaa. On suositeltavaa että vartiot varaavat riittävästi eväitä mukaan päivän ajaksi.
Kilpailun jälkeen kilpailukeskuksessa on tarjolla lämmintä ruokaa, joka sisältyy kisamaksuun. Kilpailun
aikana juomavesitäydennystä saa rastilta oranssi 8, seikkailijat 7 sekä vihreä 6.
HUOLTAJAT
Huoltajien liikkuminen kilpailumaastossa on kielletty. Kilpailuvartioiden avustaminen johtaa vartion
hylkäämiseen.
SAATTAJAN ROOLI
Saattaja toimii vartion henkisenä tukena ja partiohengen ylläpitäjänä sekä huolehtii vartion turvallisuudesta
kilpailun aikana.
Oikeudet ja velvollisuudet
• Saattaja saa auttaa tehtäväkäskyn lukemisessa
• Saattaja saa jakaa vartion sisäiset tehtävät, ellei tehtäväkäskyssä toisin sanota
• Saattajan velvollisuus on huolehtia työkalujen ja keittimen turvallisesta käytöstä
• Saattajan velvollisuus on huolehtia vartion turvallisesta etenemisestä vaellusreitillä
o Liikennesääntöjen noudattaminen
o Kiellettyjen alueiden välttäminen
o Vaellusreitiltä eksymisen estäminen
• Saattaja saa huolehtia, ettei tehtäväaika ylity
• Saattaja ei saa osallistua tehtävien konkreettiseen tekemiseen, ellei tehtäväkäskyssä toisin sanota
Joillain rasteille saattajalle saatetaan antaa kirjallinen ohje, joka selventää
saattajan roolin kyseisen tehtävän osalta.
TOIMINTA KILPAILUN AIKANA
Vartiolta odotetaan kilpailun aikana partiomaista käyttäytymistä ja partiohuivia kannetaan
kaulassa koko kilpailun ajan. Toimitsijoiden antamia ohjeita ja määräyksiä on noudatettava.
HUOM! Kisa-alueella saa kulkea vain valmiita polkuja pitkin, sillä lintujen pesimäaika edellyttää ettei heitä
häiritä. Oikaiseminen rastien välillä maaston kautta on siis ehdottomasti kielletty.
VALOKUVAAMINEN JA SOSIAALINEN MEDIA
Kilpailussa saa käyttää kameraa (ei matkapuhelin) kisamuistojen tallentamiseen muulloin kuin
tehtäväsuorituksen aikana. Kilpailutunnelmia saa jakaa sosiaalisessa mediassa kilpailua ennen ja viimeisen
vartion maaliintulon jälkeen. Kilpailun aihetunniste on #riimu2021, jonka lisäksi voi käyttää myös
aihetunnisteita #lspartiopiiri ja #partioscout
Seikkailijavartion saattaja saa käyttää matkapuhelinta valokuvaamiseen kilpailussa.
Vartiot jotka ovat ilmoittaneet jäseniään koskevasta valokuvauskiellosta saavat ilmoittautumisen yhteydessä
partiohuiviin kiinnitettävät tunnisteet kuvauskiellon merkiksi. Vartionjohtajan tulee olla tietoinen tarvittavien
tunnisteiden määrästä ja niistä henkilöistä joita kuvauskielto heidän vartiossaan koskee sekä huolehtia
heidän asianmukaisesta merkitsemisestään ilmoittautumisesta saatavien ohjeiden mukaisesti.
MATKAPUHELIMET
Vartio voi halutessaan ottaa kilpailuun mukaan oman matkapuhelimen, jota voi käyttää ainoastaan
hätätapauksissa, esimerkiksi välitöntä hoitoa tarvittavissa tapaturmissa tai eksymistilanteissa. Puhelin tulee
olla pois päältä akku täyteen ladattuna ja vesitiiviisti pakattu. Puhelin tulee sinetöidä kilpailukeskuksen
ilmoittautumispisteessä. Puhelimen sinetöinti tarkistetaan kilpailun maalissa ja rikkoutunut sinetti voi johtaa
vartion hylkäämiseen.
Seikkailijavartion saattaja saa pitää mukanaan sinetöimätöntä matkapuhelinta kilpailun aikana
kilpailumuistojen tallentamista ja vartion turvallisuuden takaamista varten. Puhelimen hyödyntäminen
kilpailusuorituksen edistämiseen on kielletty.

6

KILPAILUN KARTAT JA REITIT
Kilpailukarttoina käytetään peruskarttoja joiden mittakaava on kaikilla sarjoilla 1:10 000.
Suunnistustehtävässä käytetään suunnistuskarttaa 1:4000. Kilpailureittien pituudet ovat seikkailijasarjassa n.
5 km ja oranssilla ja vihreällä n. 7 km.
RASTIT
Karttoihin rastit on merkitty rastiympyröin ja –tunnuksin. Maastoon rastit on merkitty oranssivalkoisin
rastilipuin. Mallirasti on nähtävillä lähdössä.
Rasteilla on kierrettävä annetussa järjestyksessä. Rastin väliin jättäminen tulkitaan kilpailun
keskeyttämiseksi. Kilpailun maali sulkeutuu klo 19.00.
Kaikki rastit ovat miehitettyjä. Rastille tullessa vartion tulee ilmoittautua rastihenkilölle. Myös poistuttaessa
vartion tulee ilmoittautua rastilta pois, mikäli rastilla ei toisin ohjeisteta. Rastin ilmoittautumispiste on
rastitunnuksen läheisyydessä. Suljettu rasti merkitään rastilipulla ja rastitunnuksella.
MUUTOKSET TEHTÄVÄLUETTELOSSA
Tehtäväluettelossa ei ole muutoksia.
TEHTÄVÄKÄSKYT
Tehtävät annetaan kirjallisina tehtäväkäskyinä mahdollisin liittein. Vartion on huolehdittava siitä, että saa
oman sarjansa tehtäväkäskyt liitteineen. Vartion on merkittävä jokaiseen tehtäväkorttiin ja arvosteltavaan
suoritukseen vartion nimi, numero ja sarja.
SUORITUSAIKA
Suoritusaika alkaa sillä hetkellä kun vartio saa tehtäväkäskyn, ellei tehtäväkäskyssä toisin mainita.
Määräajassa suoritettava tehtävä on luovutettava arvosteltavaksi määräajan kuluessa. Ajan ylitys aiheuttaa
suorituksen hylkäämiseen tai pisteiden menetyksen, ellei toisin ilmoiteta.
Tehtävät, joissa ajan ylitys alentaa pisteitä tai joissa paras aika antaa täydet pisteen ja tietty aika nolla
pistettä, interpoloidaan suoraviivaisesti. Tällöin esimerkiksi ajaltaan ääripäiden puoliväliin sijoittuva vartio saa
pisteistä puolet.
EKSYMINEN
Jos vartio huomaa eksyneensä, tulee vartion pysyä rauhallisena ja yrittää paikantaa itsensä isojen
maamerkkien esim. teiden avulla. Kilpailumaaston eteläpuolella on tie jota voi käyttää paikantamiseen.
Tarvittaessa ota yhteyttä kilpailunjohtajaan.
Viljeltyjen peltojen poikki EI saa kulkea, vaan ne tulee kiertää. Pihamailla kulku on kielletty. Tulen
teko ilman lupaa on myös kielletty.
TAPATURMAT JA LÄÄKINTÄHUOLTO
Kilpailijoilla tulee olla mukanaan henkilökohtaiset lääkkeet ja vartioilla omat ensiapuvälineet omaa tarvetta
varten. Kilpailun lääkintähuolto on paikalla kilpailukeskuksen avautumisen ja sulkeutumisen välillä.
Lääkintähuolto on läsnä lähtötehtävässä sekä ruokarastilla. Lääkintähuoltoon saa yhteyden
rastihenkilökunnan tai toimitsijoiden välityksellä taikilpailukeskuksessa. Jokaisella rastilla on pieni
ensiapuvarustus.
Hätätilanteen sattuessa muualla kuin rastin läheisyydessä on pyrittävä lähimmälle rastille. Vakavan
tapaturman tai sairaskohtauksen sattuessa aloita tarvittava ensiapu, soita 112 ja ole sen jälkeen yhteydessä
järjestelysihteeriin. Vartion saattaja voi tarvittaessa olla kilpailun aikana yhteydessä ensiapuvastaavaan
puhelimitse.
EA-vastaava maastossa, Sanni Heinonen, 040 8458027
Järjestelysihteeri, Liisa Leino, 0400 114452
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TURVALLISUUS
Kilpailijoiden tulee tutustua voimassa oleviin Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeisiin. Linkki
turvallisuusohjeisiin partio.emmi.fi/l/WGgsf7tdcRcz
Tien ylityksissä on noudatettava tarkkaavaisuutta ja ne on tehtävä liikennesääntöjä noudattaen.
KESKEYTTÄMINEN
Kilpailun keskeyttäneiden vartioiden tulee ilmoittautua lähimmälle rastille. Tämän jälkeen vartio
kulkee jalan kilpailukeskukseen, jossa vartion on ilmoittauduttava kilpailutoimistoon. Maastosta ei saa lähteä
kotiin kulkematta ensin kilpailukeskuksen ja -toimiston kautta.
Mikäli joku vartion jäsen joutuu jättämään kilpailun kesken sairastumisen tai loukkaantumisen vuoksi, ei se
automaattisesti sulje koko vartiota kilpailun ulkopuolelle. Asiasta päättää tuomarineuvosto.
VAKUUTUS
Vartiot kilpailevat omalla vastuullaan. Kilpailijoilla tulee olla SP:n 2022 jäsenmaksu maksettuna, johon
sisältyy tapaturma- ja vastuuvakuutus LähiTapiolassa. Suomen Partiolaisiin kuulumattomilla henkilöillä
(EVP) on vakuutus voimassa partiotoimintaan tutustumisessa. Partiovakuutus on aina tapaturma- ja
matkavakuutuksen osalta toissijainen. Lisätietoja saa halutessaan osoitteesta www.partio.fi/partiovakuutus.
Kilpailuorganisaatio ei vastaa kilpailijoille sattuneista tai heidän aiheuttamistaan vahingoista.
SÄÄNNÖT
Kilpailussa noudatetaan L-SP:n partiotaitokilpailujen sääntöjä (tulleet voimaan 1.4.2019), SP:n
partiotaitokilpailujen sääntöjä (tulleet voimaan 1.4.2019) ja SP:n turvallisuusohjeita. Seikkailijakilpailuissa
noudatetaan L-SP:n seikkailijakilpailujen järjestämistä koskevaa ohjetta. Tehtäväkäskyt ja muut kilpailussa
jaettavat paperit ovat suomenkielisiä.
10 § KILPAILUSTA HYLKÄÄMINEN
Vartion jäsenen loukkaantumisen tai sairastumisen vuoksi vajaalukuiseksi tuleva vartio saa jatkaa
kilpailun sisällä tuomarineuvoston luvalla. Vajaalukuisuus ei merkitse kilpailun keskeyttämistä.
Määräykset, joiden rikkominen kilpailun kuluessa voi aiheuttaa vartion hylkäämisen kilpailusta:
• 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.
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.
11 § KILPAILUKIELTO
Törkeissä tapauksissa järjestelyluvan myöntäjä voi tuomarineuvoston esityksestä asettaa kilpailijan,
kilpailuvartion tai heidän edustamansa partioyksikön kilpailukieltoon enintään vuoden ajaksi.
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12 § TEHTÄVÄSUORITUKSEN HYLKÄÄMINEN
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.
38 § TARKISTUSPYYNTÖ
Kilpailuvartio voi tehdä tarkistuspyynnön vartion omien tulosten tarkistamiseksi. Tarkistuspyynnössä ei ole
kyseessä vastalause, eikä sillä voi vaatia tehtävän hylkäämistä. Tarkistuspyyntö on maksuton ja se on
tehtävä kirjallisesti kilpailupaikalla järjestäjän ilmoittamalla tavalla. Näin tehtyyn tarkistuspyyntöön on
annettava perusteltu vastaus. Tuomarineuvoston on käsiteltävä tarkastuspyynnöt, jotka on jätetty 15
minuutin kuluessa kun valvoja on hyväksynyt kilpailun viralliset tulokset. Mikäli tulokset muuttuvat, ei 15
minuutin aika kuitenkaan ala uudestaan alusta.
39 § VASTALAUSE
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.
Yksittäistä vartiota koskevissa päätöksissä vartiota tai sen jäsentä on ensin kuultava. 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.
TULOSTEN JULKAISEMINEN
Ensimmäiset tulokset pyritään julkaisemaan maalissa, kilpailun päättymisen jälkeen. Alustavia tuloksia on
nähtävillä kilpailukeskuksessa, sitä mukaan kun niitä valmistuu. Lopulliset tulokset julkaistaan kilpailun
nettisivuilla (riimu2021.fi) ja toimitetaan vartioille sähköpostilla kahden viikon kuluessa.
PALKINTOJENJAKO
Palkintojen ja mitalien jako suoritetaan kilpailukeskuksessa arviolta klo 18.00 tai 45 min viimeisen vartion
saapumisen jälkeen. Mikäli vartio ei ole läsnä palkintojenjaossa, palkinnot toimitetaan kisojen jälkeen
suoraan lippukuntaan.
PALAUTE
Toivomme kisoista palautetta kisojen jälkeen oheisen qr koodin ja linkin takana olevan
palautekyselyn kautta kisojen järjestelyistä ja muusta kisoihin liittyvästä. Linkki
palautekyselyyn https://forms.gle/wwVKayvahcGEJaBq8
LÖYTÖTAVARAT
Löytötavaroita säilytetään kilpailun ajan kilpailukeskuksessa. Kilpailun jälkeen, 10.4.2022 lähtien, kadonneita
tavaroita voi tiedustella järjestelysihteeriltä 14.4.2022 asti, minkä jälkeen ne viedään piirin löytötavaroihin.
VUODEN 2020 MESTARIT
Seikkailijat – Yksisarviset, Pyhärannan Korpiankkurit ry
Tarpojasarja tytöt (oranssi) – Pyhikse Kovikse, Pyhärannan Korpiankkurit ry
Tarpojasarja avoin (vihreä) – Gacellit, Narvin Tytöt ry
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NETTISIVUT
Riimu2021 –kisojen nettisivut löytyvät osoitteesta riimu2021.fi
LIITTEET
1. Ilmoittautumislomake
2. Osallistujalistat sarjoittain
3. Kartta kisakeskuksesta
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Liite 1. ILMOITTAUTUMISLOMAKE

RIIMU 2022
Lounais-Suomen Partiopiirin seikkailija- ja kevätmestaruuskilpailu 9.4.2022

ILMOITTAUTUMISLOMAKE

VARTION SARJA
VARTION NUMERO
VARTION NIMI
VARTION LIPPUKUNTA

JÄSENNUMERO

NIMI

SYNTYMÄAIKA

IKÄ
(31.12.2022)

YHTEENSÄ

Yhteyshenkilön tai huoltajan nimi ja puhelinnumero
___________________________________________________________________________________________

Ilmoittajan allekirjoitus, nimenselvennys ja puhelinnumero
___________________________________________________________________________________________
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Liite 2. OSALLISTUJALISTAT SARJOITTAIN
SEIKKAILIJAT
Nro
101
102
103
104

Vartion nimi
Pipsa Possut
Sopulit
Pantterit
Teksasinlupiinit

Lippukunta
Leirisiskot ry
Leirisiskot ry
Koroisten Sarpiot ry
Mikaelin Sinikellot ry

105
106
107
108

Myrskypojat 2
KLY
Merimangustit
Seikkailevat kotkat

Myrskypojat ry
Kuusiston Linnanyrjänät ry
Kuusiston Linnanyrjänät ry
Liedon Eränkävijät ry, Pöytyän Pöllöt ry

109
110

Kaktus
Kiskun Ilvekset

Meripartiolippukunta Lätynkääntäjät ry
Kiskon Kupariset ry

111
112
113
114
115

Matka saappaat
Liito-oravat
Myrskylintu
Pahkasika
Hullut Hattarat

Siikaisten Karhunveikot ry
Harjavallan Pirkat
Turun Sinikotkat ry
Turun Metsänkävijät
Perttelin Piketit ry

116
117
118
119
120
121

Ruorimies 3
Sopulit
Orava
Ruorimies II
Huuhkajat
Pilvenhattarat

Turun Partio-Sissit ry
Partiolippukunta Kairankiertäjät ry
Partiolippukunta Turun Mikaelin Siniset ry
Turun Partio-Sissit ry
Liedon Eränkävijät ry
Laitilan Lumikit ry

122
123
124
125
126
127

Hattivatit
Saukot
Kipinät
Kyyt
Nopeat Nahkiaiset
Ilves

Nousiaisten Henrikin Lippukunta
Huittisten Eränkävijät ry, Keikyän Korvenkävijät ry
Nakkilan Partiolaiset ry
Perttelin Piketit ry
Nakkilan Partiolaiset ry
Turun Metsänkävijät

128
129
130

Jää-Nörsyt
SiniWoot
Markuss Kuskis

Karimo ry
Raision KilliNallit ry
Harjavallan Pirkat

131
132

Pandat
Söpöt Tatit

Maarian Tähkät ry
Littoisten Pirtapiiat ry

133
134
135
136
137
138

Titiuut
Styyrpuuri
Merikruunut
Meripossut
Ruoriässä
Retkeilijät

Mynämäen Maahiset ry, Rymättylän Märssyvahdit ry
Nuotiotytöt ry
Puhurin Pojat ry
Kuusiston Linnanyrjänät ry
Turun Partio-Sissit ry
Merimaskun Reimarit ry

139

Ruoriässä II

Turun Partio-Sissit ry

140
141

Kuukkelit
Gedut

Mietoisten Kolopuutintit ry
Narvin Kajo ry
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Nro
142
143

Vartion nimi
Saunojat
Pikku oravat

Lippukunta
Alastaron Jyväset ry
Harjavallan Pirkat

144
145
146
147
148
149

Juustosämpylät
Nokkelat Porkkanat
Lumileijonat
Teletapit 1
Myrskyhaltijat
Lentävät Lehmät

Auran Eräkurjet ry
Auran Eräkurjet ry
Karimo ry
Liedon Eränkävijät ry
Rauman Partiotytöt ry
Auran Eräkurjet ry

150
151
152
153
154
155

Aamutakit
Karvamadot
Masuunit
Söpöt Mörrimöykyt
Terävät Ketut
Markukset

Liedon Eränkävijät ry
Rantakaarinat ry
Mietoisten Kolopuutintit ry
Liedon Eränkävijät ry, Marjatat ja Mikon Pojat ry
Keikyän Korvenkävijät ry
Meripartiolippukunta Lätynkääntäjät ry

156
157
158
159
160

Taivaanvuohet
Alaskanlupiinit
Tepan seivästäjät
Merikotka
Riikinkukot

Mietoisten Kolopuutintit ry
Mikaelin Sinikellot ry
Teljän Partio ry
Turun Sinikotkat ry
Tavastin Liljat ry

161
162
163
164
165
166

Puksprööti
Saukot
Kuokkavieraat
Teletapit 2
Tsipulit
Lumikot

Turun Tähti-Tytöt ry
RajakivenKiertäjät ry
Rymättylän Märssyvahdit ry
Liedon Eränkävijät ry
Alastaron Jyväset ry
Mustavuoren Sissit ry, Partiolippukunta Kairankiertäjät ry

167
168
169
170

Mariannet
Kotkat kaira
Tyrskypojat
Liito-oravat 1

Kaarinan Sädetytöt ry, Vuosaaren Vesipääskyt ry
Mustavuoren Sissit ry, Partiolippukunta Kairankiertäjät ry
Myrskypojat ry
Pöytyän Pöllöt ry
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VIHREÄ
Nro
201

Vartion nimi
Hepokatit

Lippukunta
Sauvon Hakkiset ry

202
203
204
205
206

Heebomursut
PyKo Vihreä
Merilokki-TSK
Wattihatit
Supernokkelat

Merimaskun Reimarit ry, Naantalin Naakat
Pyhärannan Korpiankkurit ry
Liedon Eränkävijät ry, Turun Sinikotkat ry
Liedon Eränkävijät ry
Perttelin Piketit ry

207
208
209
210
211
212

Ketut Kuutamolla
Team siika
Kaljut Rotat
Salamanterit
Pöllö
Ruorimies

Rymättylän Märssyvahdit ry
Siikaisten Karhunveikot ry
Littoisten Pirtapiiat ry
Harjavallan Pirkat
Kaarinan Ristiritarit ry
Turun Partio-Sissit ry

213
214
215
216
217
218

Pinkit Hattivatit
Hurrikaanipojat
PiSaMat
Villit siat
Siilit
Karhupartio

Meripartiolippukunta Lätynkääntäjät ry
Myrskypojat ry
Littoisten Pirtapiiat ry
Huittisten Eränkävijät ry
Tavastin Liljat ry
Siikaisten Karhunveikot ry

ORANSSI
Nro
301

Vartion nimi
Saunovat Yksisarviset

Lippukunta
Leirisiskot ry

302
303
304
305
306
307

Rouskut
Pulut
Ultimaattiset astronautit
VesiKaakaonVihaajat
VOIEI
Pökkelönkehrääjät

Raision KilliNallit ry
Kaarinan Sädetytöt ry
Nousiaisten Henrikin Lippukunta
Laitilan Lumikit ry
Nakkilan Partiolaiset ry
Kaarinan Sädetytöt ry, Napapiirin Tytöt ry

308
309

MetsäMäyrät
Nokkelat

Laitilan Lumikit ry
Perttelin Piketit ry

310
311
312

Vauhtimadot
Tuliset Taulapäät
PyKo Oranssi

Liedon Eränkävijät ry
Porin Tulitikut ry, Pääskyparvi ry
Pyhärannan Korpiankkurit ry

313

Kahvipavut

Mynämäen Maahiset ry

314
315
316
317

Karvamadot
Turboetanat
Pelottavat pontsot
Hepokatit

Ruskon Maunun Partio ry
RajakivenKiertäjät ry
Karimo ry
Sauvon Hakkiset ry
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Liite 3. KARTTA KISAKESKUKSESTA
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