Tervetuloa Marskitalvimestaruuskilpailuun!
Tämä on yhdistetty ennakko- ja kilpailuohje. Ohjeeseen mahdollisesti tulevat muutokset jaetaan
ilmoittautumisen yhteydessä. Ota kopio tästä ohjeesta mukaasi kilpailuun, jotta sinulla on kilpailun
sujumisen kannalta tarvittavat tiedot.
L-SP:n talvimestaruuskilpailu MARSKI järjestetään 3.2.2018 Raisiossa. Kilpailun järjestää Turun
Sinikotkat. Toivotammekin sinut ja lippukuntasi lämpimästi tervetulleeksi mukaan kilpailuun!
Kisaterveisin,
Aleksi Alho
Kilpailun johtaja
puh. 050 340 3392
aleksi.alho@sinikotkat.fi

Jyri-Petteri ”ZeiP” Paloposki
Järjestelysihteeri
puh. 050 378 0711
jyri-petteri.paloposki@sinikotkat.fi

Kilpailutoimiston tavoittaa kilpailun aikana numerosta 0400 943 461.
Facebook:
Instagram & Snapchat:

facebook.com/marski2018
@marski18

KILPAILUKESKUS
Kilpailukeskuksena toimii Kuloisten koulu osoitteessa Keskitie 38, Raisio.
Kilpailupaikka on helposti saavutettavissa: se sijaitsee lähellä sekä 8-tietä että ohikulkutietä.
Paikalle pääsee Turun keskustasta Föli-bussilla (www.foli.fi). Kilpailukeskusta lähimpänä on
Kauppakeskus Myllyn pysäkki 2118, johon pääsee kauppatorilta mm. linjoilla 220 ja 300. Porista ja
Raumalta saapuvan Matkahuollon linja-auton pysäkiltä Huhko I (2002) on noin 20 minuutin
kävelymatka.
Myös omalla autolla saapuminen on mahdollista. Koulun pihan pysäköintipaikat on varattu
kilpailun henkilöstölle. Kilpailijoiden pysäköinti tapahtuu lähialueen parkkipaikoilla. Suosi julkisia
kulkuvälineitä.

YHTEISKULJETUS
Yhteiskuljetuksen vähäisen osallistujamäärän vuoksi yhteiskuljetusta ei järjestetä. Piiritoimisto on
yhteydessä yhteiskuljetukseen ilmoittautuneisiin vartioihin.

ILMOITTAUTUMINEN
Vartion tulee ilmoittautua kilpailukeskuksen ilmoittautumispisteellä kilpailuaamuna kello 8.00–
8.45. Vartionjohtaja palauttaa liitteenä olevan ilmoittautumislomakkeen täytettynä.
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Vartionjohtajalla tulee olla mukanaan vartion jäsenten vuoden 2018 jäsenkortit tai jäsenmaksukuitit.
Jäsenkortti voidaan esittää tulostettuna tai suoraan näytöltä.
Vartioiden tulee täyttää partiotaitokilpailujen sääntöjen määräykset. Määräysten vastaisten
vartioiden osallistumisesta päättää tapauskohtaisesti tuomarineuvosto. Pääsääntöisesti ne vartiot,
joiden kokoonpano on sääntöjen vastainen, kilpailevat kilpailun ulkopuolella. Kilpailun
ulkopuolella osallistuvien vartioiden tehtävät arvostellaan normaalisti, mutta tulosluettelossa vartiot
listataan erikseen.

MAJOITTUMINEN
Majoituksen ilmoittautumisen yhteydessä tilanneisiin vartioihin on otettu yhteyttä erikseen.

AIKATAULU
8.00

kilpailukeskus aukeaa

8.00

ilmoittautuminen alkaa

8.45

ilmoittautuminen päättyy

9.00

vartiot ovat lähtöpaikalla varusteineen
avajaiset
kilpailu alkaa

15.00 ensimmäinen vartio maalissa
18.00 viimeinen vartio maalissa
20.00 kilpailukeskus suljetaan

HENKILÖKOHTAISET VARUSTEET
Pakolliset, or-vi:

– Puukko
– Ensiside tai vastaava
– Tulitikut
– Kynä
– Partiohuivi
– Eväät kilpailun ajaksi
– Heijastin
– Ruokailuvälineet kilpailukeskuksessa tarjottavan ruuan nauttimiseen (ei maastoon)
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– Jäsenkortti 2018 (puhelimen tms. ruudulta esitettävä kelpaa myös) (ei maastoon)
Pakolliset, si-pu-ru-ha:

– Puukko
– Ensiside tai vastaava
– Tulitikut
– Kynä
– Partiohuivi
– Eväät kilpailun ajaksi
– Heijastin
– Kompassi
– Valaisin
– Ruokailuvälineet kilpailukeskuksessa tarjottavan ruuan nauttimiseen (ei maastoon)
– Jäsenkortti 2018 (puhelimen tms. ruudulta esitettävä kelpaa myös) (ei maastoon)

VARTIOKOHTAISET VARUSTEET
– Ensiapupakkaus (1 leveä sideharsorulla, ideal-side tai vastaava, laastaria ja sidetaitoksia)
– Kompasseja 2 kpl
– Valaisin
– Kello
– Timpurinsaha tai vastaava
– Hienohampainen saha
– Vasara, pieni riittää
– Kirves
– Kiikarit, 1–2 kpl
– Valaisin/otsalamppu, 1–3 kpl pimeään varustautumiseksi
– Emit-kortti
– Numerolappu (väh. A5 eli 148×210 mm) rintaan tai muuhun näkyvälle paikalle (oranssi, vihreä,
sininen ja punainen sarja 2 kpl; ruskea ja harmaa sarja 3 kpl)
– Numerolappuja vartion nimellä ja numerolla, 3 kpl töiden nimeämiseen
– Tasataltta, 12 mm
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– Vintilä
– Puuporanterä, 6 mm
– Puuporanterä, 12 tai 16 mm
– Hiekkapaperia (karkeus esimerkiksi 60–100)
– Rullamitta
– Spriitussi
– Retkikeitin
– Kaksi kattilaa
– Kauha ja sekoituslasta (puiset parempia)
– Talouspaperia kattiloiden puhdistamiseen
– Polttoainetta retkikeittimeen kahdeksi tunniksi
Suositeltavat vartiokohtaiset varusteet

– Kourutaltta, 5–12 mm
– Ruokailuvälineet kilpailutehtäviin
Varusteluettelossa mainitut ensiaputarvikkeet ovat vartion omaan käyttöön hätätilanteessa. Niitä ei
ole suunniteltu käytettäviksi tehtävissä.
Henkilökohtaiset pakolliset varusteet lasketaan mukaan vartiokohtaisiin varusteisiin.
Työkalujen terät terävinä ja suojattuina.
Mikäli vartio tarvitsee kilpailumaksuun kuuluvan laina-Emit-kortin järjestäjältä, asiasta on
ilmoitettava osoitteella info@sinikotkat.fi tai puhelimitse 050 378 0711 viimeistään sunnuntaina
28.1.2018 kello 11.30. Kaikki sähköpostitse lähetetyt ilmoitukset kuitataan, ja vartion tulee tehdä
ilmoitus puhelimitse mikäli kuittausta ei määräaikaan mennessä saada. Vartio on velvollinen
korvaamaan hävinneestä tai vaurioituneesta laina-Emit-kortista järjestäjälle koituvat kustannukset
(n. 70 €.)

MUUTOKSET TEHTÄVÄLUETTELOON
Tehtäväluetteloon ei ole muutoksia.

RUOKA- JA JUOMAHUOLTO
Kilpailukeskuksessa on mahdollisuus täyttää vesipullot. Vesitäydennystä on myös ainakin yhdellä
rastilla. Kilpailun jälkeen on tarjolla ruokaa, jota varten kilpailijoilla on oltava ruokailuvälineet.
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Varsinaisen ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä ilmoitetut erityisruokavaliot huomioidaan
kilpailukeskuksessa tarjottavissa aterioissa.

Kilpailukeskuksen palvelut
Kilpailukeskuksessa on suihkut pukuhuoneiden yhteydessä.
Järjestäjä varaa oikeuden pitää kilpailukeskuksessa maksullista kanttiinia.
Ilmoittautumispisteen yhteydessä on pukuhuonetilat, joihin on mahdollista jättää vartion varusteita
nimikoidussa kassissa. Ilmoittautumispisteessä on myös arvotavarasäilytys. Arvotavarat tulee
pakata ja nimikoida hyvin sekä merkitä vartion kilpailunumerolla. Nimikoimattomia ja
numeroimattomia tavaroita ei luovuteta takaisin ennen kilpailukeskuksen sulkeutumista.

TURVALLISUUS
Kilpailijoiden tulee tutustua voimassa oleviin Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeisiin. Jokaisella
kilpailijalla tulee olla näkyvillä heijastin.

VAKUUTUS
Partiolaiset on vakuutettu jäsenmaksuun sisältyvällä vakuutuksella. Partion vuoden 2018
jäsenmaksu tulee olla maksettuna. Lisätietoa partiovakuutuksesta:
https://toiminta.partio.fi/lippukunta/turvallisuus-ja-vakuutukset
Kilpailuorganisaatio ei vastaa kilpailijoille sattuneista tai heidän aiheuttamistaan vahingoista.

KILPAILUAIKA
Kilpailuaika on Suomen tasavallan virallinen aika, joka ilmoitetaan lähdössä.

LÄHTÖPAIKKA JA LÄHTÖÖN JÄRJESTYMINEN
Kilpailijoiden tulee siirtyä lähtöön viimeistään kello 9.00 mennessä. Lähtöpaikka on koulun
eteläpuolella kentän tuntumassa.

ETENEMISTAPA JA KILPAILUREITTIEN PITUUDET
Kilpailussa vaeltaminen on sallittua sekä Mars- että Ski-etenemistavoilla (sekä suksilla että jalan.)
Turussa lumitilanne on toistaiseksi heikko eikä kilpailureitillä todennäköisesti ole latuja, joten
hiihtämisen odotetaan olevan mahdotonta.
Oranssi ja vihreä sarja: 6–8 km
Sininen ja punainen sarja: 9–11 km
Ruskea ja harmaa sarja: 9–14 km
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Vapaaehtoiset lisärastien aiheuttamat matkat sisältyvät reittien pituuksiin. Reittien pituudet on
ilmoitettu lyhintä kulkukelpoista reittiä pitkin.

KILPAILUKARTTA
Kilpailukarttana käytetään ns. pullautuskarttaa, jonka mittakaava on 1:15 000. Kaikkia maastossa
olevia polkuja ei ole kilpailukartassa. Pullautuskartasta lisätietoja löytyy osoitteesta
https://pullautuskartta.fi/.

RASTIEN MERKINTÄ JA AIKATAULU
Rastit on merkitty kilpailukarttoihin rastiympyröin ja rastin numerolla. Rastit on merkitty maastoon
oranssivalkoisin rastilipuin. Kilpailuvartio ilmoittautuu rastille rastilipun luona, ellei toisin
ohjeisteta. Mallirasti on nähtävillä lähdössä. Rastipäälliköt tunnistaa Marski-tyylisistä karvalakeista.
Kaikki rastit sulkeutuvat viimeistään kello 19.00.
Rastitunnus jätetään rastille sen sulkeutumisen jälkeen. Rastit sulkeutuvat pääsääntöisesti vasta
viimeisen kilpailuvartion käytyä rastilla. Mikäli jonkun vartion eteneminen viivästyy selvästi
arvioidusta aikataulusta voivat järjestäjät kuitenkin sulkea rastin ja keskeyttää vartion kilpailun.

matkapuhelimien ja sähköisten
paikannuslaitteiden käyttö
Omien karttojen, radiopuhelimien, matkapuhelimien, sähköisten paikannus- ja/tai
kommunikointilaitteiden sekä sähköisten tiedontallennuslaitteiden (kuten kämmentietokone)
hallussapito kilpailujen aikana on kielletty.
KisaÄssä-tapahtuman yhteydessä ilmoittautuneet vartiot voivat kuljettaa vartion mukana erillisten
ohjeiden mukaan sinettipussissa olevaa matkapuhelinta tai sähköistä paikannuslaitetta, jonka
tarkoituksena on välittää osallistuvien vartioiden sijaintitieto KisaÄssä-tapahtuman järjestäjille.
Vartio ei saa poistaa laitetta sinettipussista, käyttää hyväkseen laitteen antamia tietoja eikä itse
käyttää laitetta kilpailun aikana. Vartion tulee maalissa ennen avaamista esittää pakkaus toimitsijalle
sinetöinnin tarkistamista varten. Järjestelystä ei ole vartiolle hyötyä.

YLEISET TOIMINTAOHJEET
Tehtävät annetaan kirjallisina tehtäväkäskyinä. Vartion on itse huolehdittava, että se saa oman
sarjansa tehtäväkäskyn kaikkine liitteineen. Vartion on merkittävä jokaiseen vastauslomakkeeseen
tai muuhun vastaavaan sekä työsuorituksiin vartion nimi, numero ja sarja, vaikkei tätä erikseen
pyydettäisi. Vartio huolehtii itse, että saa tarvittavat merkinnät jonotuskorttiin rastihenkilöiltä.
Suoritusaika alkaa sillä hetkellä kun vartio saa tehtäväkäskyn, ellei tehtäväkäskyssä toisin mainita.
Määräajassa suoritettava tehtävä on luovutettava arvosteltavaksi määräajan kuluessa. Ajan ylitys
aiheuttaa suorituksen hylkäämisen tai pisteiden menetyksen, ellei toisin ilmoiteta. Tehtävät, joissa
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ajan ylitys alentaa pisteitä tai joissa paras aika antaa täydet pisteet ja tietty aika nolla pistettä,
interpoloidaan suoraviivaisesti.
Vartion tulee maastossa liikkuessaan noudattaa jokamiehenoikeuksia. Tulenteko, puun ja polttopuun
otto, viljelysten ylittäminen, pihamailla kulku ja vastaavat jokamiehenoikeuksiin kuulumattomat
teot ovat kiellettyjä ja johtavat vartion hylkäämiseen. Jäälle meneminen on kiellettyä. Vartion on
noudatettava varovaisuutta ja liikennesääntöjä tiellä liikkuessaan.
Kilpailun maalista kuljetaan jalkaisin kilpailukeskukseen, joka on merkitty kilpailukarttaan.
Kulkemisessa tulee noudattaa liikennesääntöjä. Ohitustien saa ylittää vain kartalle merkityistä
kohdista.
Kilpailuvartioilta ja huoltajilta odotetaan partiomaista käyttäytymistä. Partiohuivia kannetaan koko
kilpailun ajan. Vartion on pidettävä kilpailunumerot selvästi näkyvillä eteenpäin koko kilpailun
ajan. Vartion mahdollisesti jakaantuessa jokaisella vartion osalla tulee olla kilpailunumero.
Toimitsijoiden ja rastihenkilökunnan antamia ohjeita ja määräyksiä on noudatettava.
Tupakointi on kielletty alle 18-vuotiailta sekä kaikilla rastipaikoilla. Kilpailussa kielletty
tupakoiminen aiheuttaa käytöspisteiden menetyksen.

KESKEYTTÄMINEN
Keskeyttäneiden vartioiden on ilmoittauduttava lähimmälle kilpailurastille. Tämän jälkeen vartio
ohjataan kilpailukeskukseen, jossa vartion on ilmoittauduttava kilpailutoimistoon. Yhdenkin
tehtävärastin väliin jättäminen tulkitaan keskeyttämiseksi.

EKSYMINEN
Mikäli vartio eksyy, on pyrittävä kulkemaan kohti lähintä tietä tai Turun kehätietä ja
paikallistamaan itsensä. Eksymistilanteessa vartion ei pidä hajaantua eikä hätääntyä.

Ensiapu
Kilpailukeskuksessa ja riskialttiilla rasteilla on ensiapuvarustus sekä ensiaputaitoisia henkilöitä.
Hätätilanteen sattuessa muulloin kuin rastin läheisyydessä on pyrittävä lähimpään puhelimeen.
Yleinen hätänumero on 112.

YLEISÖ JA HUOLTAJAT
Kilpailurastit eivät ole avoinna yleisölle. Yleisö ja huoltajat voivat seurata lähtörastia, kunhan eivät
häiritse rastin toimintaa eivätkä vaikuta vartioiden suorituksiin. Lisätietoja saa kilpailutoimistosta.
Rasteilla ja vaellusosuuksilla voi toimia KisaÄssä-tapahtumaan liittyviä toimitsijoita
kilpailuorganisaation antamien ohjeiden mukaisesti. KisaÄssä-toimitsijoiden ei katsota olevan
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vartioiden huoltajia. KisaÄssä-vartioille on järjestetty oma tarjoilu yhden juomarastin yhteydessä.
KisaÄssä-toimitsijoiden toiminnasta ei ole vartioille hyötyä.

TULOKSET JA PALAUTE
Kilpailun alustavia tuloksia julkaistaan kilpailukeskuksen tulostaululla ja niitä päivitetään myös
kilpailun www-sivuille. Tehtävien oikeita vastauksia on myös nähtävillä kilpailukeskuksessa.
Kilpailun palkintojenjako on kilpailupäivänä sen jälkeen, kun vähintään puolen tunnin määräaika
tarkastetun tulosluettelon vahvistamisesta on kulunut. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan
kilpailukeskuksessa.
Tarvittaessa tuomarineuvosto voi päättää, että kilpailun palkintoja ei jaeta kilpailupaikalla. Tällöin
tulosluettelo toimitetaan kilpailijoille sähköpostitse tai postitse ja julkaistaan myös Internetissä.
Kilpailuorganisaatio toivoo osallistujien antavan kilpailusta palautetta maalissa kerrottavalla tavalla.

Löytötavarat
Löytötavaroita voi kysyä kilpailun aikana kilpailutoimistosta. Tämän jälkeen tavarat toimitetaan
Lounais-Suomen Partiopiirin piiritoimistoon, josta niitä voi tiedustella numerosta 050 312 9420.
Tavaroita säilytetään toimistolla kuukauden ajan.

TUOMARINEUVOSTON JÄSENET
Tuomarineuvoston jäsenet tunnistaa valkoisesta hihanauhasta. Kilpailijoiden edustajalla on lisäksi
yllään huomioliivi.
Tuomarineuvoston puheenjohtaja

Ilmari Ranta, Pyhärannan Korpiankkurit
Kuikankatu 1 B 124, 33100 TAMPERE
ilmari.ranta@gmail.com
puh. 050 436 2482

Valvoja I

Anna Leisvuori, Henrikin tapulitytöt

Valvoja II

Netta Forsell, Nuotiotytöt

Kilpailijoiden edustaja

Sakari Warro, Kaarinan Ristiritarit

Kilpailun johtaja

Aleksi Alho, Turun Sinikotkat

Säännöt
Kilpailussa noudatetaan Lounais-Suomen Partiopiirin 1.8.2016 voimaan tulleita
partiotaitokilpailujen sääntöjä.
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33 § Tehtäväsuorituksen hylkääminen
Tehtäväkäskyssä kiellettyjen varusteiden käyttö tehtäväsuorituksen aikana aiheuttaa vartion
kyseisen tehtäväsuorituksen hylkäämisen. Muu tehtäväkäskyn vastainen suoritus voi aiheuttaa
vartion kyseisen tehtäväsuorituksen hylkäämisen. Päätöksen asiasta tekee tuomarineuvosto.

34 § Kilpailusta hylkääminen
Vartion jäsenen loukkaantumisen tai sairastumisen vuoksi kilpailun aikana vajaalukuiseksi tuleva
vartio, joka on aloittanut kilpailun hyväksytysti kilpailun sisäpuolella, saa tuomarineuvoston
päätöksellä jatkaa kilpailuvaellusta kilpailussa sisäpuolella.
Tuomarineuvoston tulee harkita vartion koko kilpailusuorituksen, tietyn tehtäväsuorituksen tai
joidenkin tehtäväsuorituksien hylkäämistä, jos kilpailuvartio tai kilpailija rikkoo jotakin seuraavaa:
– 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 (kuten kämmentietokone)
hallussapito kilpailujen aikana on kielletty (ellei järjestäjä toisin määrää)
– Tulen sytyttäminen, polttopuiden ottaminen, viljelysten ylittäminen, pihamailla kulku,
rakennustarvikkeiden ottaminen ja puiden kaataminen ilman lupaa on kielletty
– Vartion on käytävä kaikilla vaellusrasteilla annetussa 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.
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.
Törkeissä tapauksissa L-SP:n Kilpailujaosto voi tuomarineuvoston esityksestä asettaa kilpailijan,
kilpailuvartion tai heidän edustamansa lippukunnan kilpailukieltoon enintään vuoden ajaksi.
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Liite 1: Vartioiden numerot
Oranssi
100

Marakatit

Koroisten Sarpiot ry

101

at-tarpsat

Auran Tytöt ry

102

Kolibrit

Henrikin Tapulitytöt ry

103

TehoTytöt

Pyhärannan Korpiankkurit ry

104

Himmeät kipinähirvet

Piikkiön Tammipartio ry

105

YoloMadot

Auran Tytöt ry

106

Tehotytöt 2

Laitilan Lumikit ry

107

Sopulit

Henrikin Tapulitytöt ry

108

Ristiretkeilijät

Marjatat ja Mikon Pojat ry

109

Lit pulut

Mesikäpälät ry

110

Laamat

Toivon Erätytöt

111

Tehotytöt 1

Laitilan Lumikit ry

200

Creeperit

Rymättylän Märssyvahdit ry

201

Eräjormat

Mynämäen Maahiset ry

202

Yöhaikarat

Naantalin Siniset ry

203

Haukka

Kaarinan Ristiritarit ry

204

Pikkupenat

Euran Peurat ry

205

SOS

Rymättylän Märssyvahdit ry

206

Munakkaat

Marjatat ja Mikon Pojat ry

207

Keilahmat junior

Ilpoisten Vuorenkävijät ry

208

hukka

Koroisten Ritarit ry

209

Vadelma- ja mustikkapilvet Mietoisten Kolopuutintit ry

Vihreä

Sininen
300

Lentävät lehmät

Leirisiskot ry

301

Mulperit

Raision KilliNallit

302

Foiju

Nuotiotytöt ry

303

Uppopaistetutpaprikat

Raision KilliNallit

304

Tanssimme Lapaduu

Marjatat ja Mikon Pojat ry

305

Falli

Nuotiotytöt ry
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Punainen
400

RuoriÄSSÄ I

Turun Partio-Sissit ry

401

Norppa

Kaarinan Ristiritarit ry

402

ÄssäHammutit

Mynämäen Maahiset ry

403

Naali

Koroisten Ritarit ry

404

TähkÄssä

Maarian Tähkät ry

405

Semaforiässät

Puhurin Pojat ry

406

RuoriÄSSÄ II

Turun Partio-Sissit ry

407

Suppilovahverot

Mesikäpälät ry

408

SiperianÄssät

Pyhän Laurin Ritarit PLR ry

409

Nårppa 2.0

Kaarinan Ristiritarit ry

410

RuoriÄSSÄ IV

Turun Partio-Sissit ry

411

Täydelliset Tarpojat

Liedon Eränkävijät

412

Karvajalat

Jokikylän Pojat ry

413

RuoriÄSSÄ III

Turun Partio-Sissit ry

500

Vauhtihirmut

Rantakaarinat ry

501

Pikkuoravat

Piikkiön Tammipartio ry

502

Patinavartio

Loimaan Nuotioloimut

503

KiKKa3

Kaarinan Korpiklaani ry

504

Karaistuneet kuukkelit

Henrikin Tapulitytöt ry

505

Vanhat kävyt

Auran Eräkurjet ry

506

Framil18

Raision KilliNallit

507

Kirpeät Kilpikonnat

Raision KilliNallit

508

Taustasäteily

Turun Tähti-Tytöt ry

509

MassaHysteria

Nuotiotytöt ry

510

HES

Littoisten Pirtapiiat ry

511

Supernova

Turun Tähti-Tytöt ry

512

Märssymuijat 1

Rymättylän Märssyvahdit ry

513

Kiintiöhaahuilijat

Mikaelin Sinikellot ry

514

Roogerit

Teljän Tuikkeet ry

515

Märssymuijat 2

Rymättylän Märssyvahdit ry

516

Kolme Kuusta

Liedon Eränkävijät

517

#teamlihaperunat

Laitilan Lumikit ry

518

Ruudinkeksijät

Sauvon Hakkiset ry

519

Trikoojengi

Rantakaarinat ry

520

Vihapiirakka

Raision KilliNallit

Ruskea
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Harmaa
600

Pikkupensaskertut

Ilpoisten Vuorenkävijät ry

601

Atomibarracuda

Ilpoisten Vuorenkävijät ry

602

Rakkolevä

Turun Partio-Sissit ry

603

Kirves

Koroisten Ritarit ry

604

Team AmmattiLaine

Ilpoisten Vuorenkävijät ry

605

Marskin Ryppy

Mietoisten Kolopuutintit ry

606

Marsalkan sauvat

Mietoisten Kolopuutintit ry

607

Ririan Matarit

Koroisten Ritarit ry

608

Ritari

Kaarinan Ristiritarit ry

609

Kättsäräpylät

Jokikylän Pojat ry

610

Z-aukot

Tornikotkat ry

611

Käpyjen kingit

Narvin Tytöt ry
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Liite 2: Ilmoittautumislomake
Palautetaan täytettynä ilmoittautumisen yhteydessä. Halutessasi voit täyttää
lomakkeen tietokoneella ennen tulostamista.

Vartion numero

Sarja

Vartion nimi

Lippukunta

Emit-kortin numero
Vartion jäsenen nimi

Syntymävuosi Ikä 31.12.2018

Yhteisikä

Aika ja paikka

allekirjoitus ja
nimenselvennys
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Liite 3: Tehtäväluettelo
Pisteet or, vi

Pisteet si, pu, ru, ha

Varsijousi

9

9

tammi

6

6

kunniapartiolainen

6

5

aatteen puolesta

5

5

Curriculum vitæ

6

6

Marskin seljanka

7

6

marskin ryyppy

5

5

Mars ®

3

5

Mars ♂

6

6

mars flip

3

3

mars, mars

6

6

päiväkäsky

4

4

mars metsään

9

9

marskiri

5

5

yhteensä

80

80

Marski I

Marski

mars

mars, mars

ski
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