
Laten Laukka 10 000 eBP 
Lauantaina 27.10.2018, lähtö Helsingin pitäjän kirkonkylästä 
Osoite: Pappilankuja 7, 01510 Vantaa  
Ajo-ohje: Pappilankujalta pellon laitaa mukailevaa tietä hautausmaan 
parkkipaikalle. Pyhän Laurin kirkon suunnalta kävellen tullessa kappelin takana 
punaisen talon luona = Pyhän Laurin Ritareiden kolo.  

 

 
KISAKIRJE  
 
Tervetuloa esihistorialliselle matkalle Laten Laukkaan testaamaan partiotaitoja ja 
viettämään aikaa hyvässä seurassa. Tässä ohjeet kisapäivää varten, tutustu huolella!  
 
Tarpojat ja seikkailijat kilpailevat omissa sarjoissaan. Kisan kaksi parasta vantaalaista 
tarpojavartiota pääsevät edustamaan Suomea pohjoismaiseen 5-otteluun kesällä 2019! 
Joten anna kaikkesi, haasta itsesi, vartiosi ja muut. Älä kuitenkaan unohda pitää hauskaa ;)  
 
Kisassa kännyköiden sekä muiden teknisten välineiden käyttö on kielletty!  
 
ENNAKKOTEHTÄVÄT 1&2  

1) Vartion ennakkotehtävänä on valmistaa vartiolle säänkestävä KILPAILUNUMERO, 
lappu tai kyltti. Numeroa kannetaan näkyvillä koko kilpailun ajan. Vartiosi numeron 
löydät tästä kirjeestä.  

2) Vartion tehtävänä on valmistaa vartiolle 3 kpl säänkestäviä nimikointilappuja 
kiinnitetettäväksi arvosteltavaan tehtävään. Lapussa tulee olla vartion numero ja 
nimi.   

 
AIKATAULU  
8.15. - 8.45  Ilmoittautuminen kilpailukeskuksessa, ole paikalla viimeistään klo 8.45!   
9.00  Kilpailu alkaa lähtöalueella  
15.45  Rastit sulkeutuvat 
n. 16.00 Kisa päättyy maaliin  
 
KILPAILUKESKUS, LÄHTÖ JA MAALI  
Kilpailukeskuksena toimii Pyhän Laurin Ritareiden kolo, punainen talo lähellä pellon laitaa. 
Lähtö ja maali sijaitsevat näköpiirissä kilpailukeskuksen lähialueella.   



 
SAAPUMISOHJEET / SAATTAJAN OHJEET  
Seikkailijajoukkueet tarvitsevat kisaan mukaan saattajan. Tarpojavartiot voivat tulla 
vartionjohtajan kanssa tai ilman. Saattaja tai tarpojavartion vartionjohtaja EI saa osallistua 
tehtävien tekemiseen.    
 
Ilmoittautukaa kilpailukeskuksessa kun koko vartio on saapunut paikalle. Palauttakaa 
ilmoittautuessa ilmoittautumislomake, jossa on vartion nimi ja numero, sekä kaikkien 
vartion jäsenten nimi ja syntymäaika, sekä saattajan/vartionjohtajan puhelinnumero, tai jos 
näitä ei tarpojavartiolla ole, yhden vartiolaisen puhelinnumero.  
 
Vartion tulee itse järjestää kyydit kisapaikalle ja pois sieltä. Saattajan auton voi jättää 
parkkiin hautausmaan parkkipaikalle.  
 
Vartio saa kartan, jossa on merkitty rastit ja kiertojärjestys. Huomaathan että vartiot 
kiertävät rasteja eri järjestyksessä, joten noudattakaa teille osoitettua kiertojärjestystä.  
 
KESKEYTTÄMINEN  
Mikäli vartio syystä tai toisesta keskeyttää kilpailun, tulee heidän ilmoittautua 
kilpailukeskuksessa ennen kotiin lähtöä.  
 
 
KILPAILUNJOHTAJA 
Oskari Tuomi 
044 5133110 
oskari.tuomi@aviapartio.fi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Järjestelyistä vastaa Hixi:  
Aviapartio · Jokihiset · Pyhän Laurin Ritarit · Sotungin Tuliketut · Tikkurilan Siniset  
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HENKILÖKOHTAISET VARUSTEET  

Reppu omille ja vartion varusteille  
Säänmukaiset, lämpimät ulkoiluvaatteet ja kengät  
Eväät  
Täysi vesipullo 
Puukko 
Ruokailuvälineet  
Istuinalusta  
Partiohuivi näkyvästi kaulassa koko kisan ajan 

 
Vartionjohtajien / saattajien tulee huolehtia, että vartion jäsenillä on riittävästi 
eväitä ja vettä mukana. Tapahtumassa tarjotaan yksi ateria, jonka vartiot 
valmistavat itse trangialla. Osalla rasteista on vesipullojen täyttömahdollisuus.  

 
VARTIOKOHTAISET VARUSTEET 

Vartion numero (ennakkotehtävä)  
Vartion numerolla varustettu nimikointilappu (3 kpl, ennakkotehtävä)  
Retkikeitin / Trangia, polttoainetta & tulitikut  
EA-laukku 
Kello  
Sakset  
Kirves & saha  
Muistiinpanovälineet  
Suunnistusvälineet (kompassi, karttalaukku tai -suojus) 
Roskapussi vartion roskille  

  
MUITA MAHDOLLISESTI HYÖDYLLISIÄ TARVIKKEITA  

Peruskeittiövälineet (esim. leikkuulauta, lasta...) 
Mausteita 
Perustyökalut (esim. vasara, nauloja, hiomapaperia...)   
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VARTIOKOHTAISET KILPAILUNUMEROT  
 
Tarpojat 
101 Ahma   Vantaan Metsänkävijät ry 
102 Ananasvartio  Pyhän Laurin Ritarit ry 
103 Hippiäiset   Aviapartio ry 
104 Ilves   Vantaan Metsänkävijät ry 
105 Kettu   Vantaan Metsänkävijät ry 
106 KettuJellonat  Partiolippukunta Tavastit ry 
107 Kolzu Kängi  Eräkamut ry 
108 Liejukanat  Aviapartio ry 
109 Lohikäärmeet Kaivokselan Delfiinit ry 
110 Maagiset Ninjat  Tikkurilan Siniset ry 
111 Naali   Myyrpartio ry 
112 OPHP   Sotungin Tuliketut ry 
113 Pinkit Yksisarviset Eräkamut ry 
114 Puuma  Vantaan Metsänkävijät ry 
115 Puumat  Partiolippukunta Tavastit ry 
116 Rinsessat  Eräkamut ry 
 
Seikkailijat 
201 Joutsenet  Vantaan Metsänkävijät ry 
202 Riekko  Vantaan Metsänkävijät ry 
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ILMOITTAUTUMISLOMAKE  
 
Vartion numero ____________  sarja:   tarpojat / seikkailijat  (ympyröi oikea)  
 
Vartion nimi _______________________________________ 
 
Lippukunta ________________________________________ 
 
Vartion jäsenet  
Nimi        Syntymäaika  
 
1. _____________________________  ___________________ 
 
2. _____________________________  ___________________ 
 
3. _____________________________  ___________________ 
 
4. _____________________________  ___________________ 
 
5. _____________________________  ___________________ 
 
6. _____________________________  ___________________ 
 
7. _____________________________  ___________________ 
 
8. _____________________________  ___________________ 
 
Saattajan / vartionjohtajan nimi ja puhelinnumero kisan aikana (jos ei saattajaa tai VJ:tä, 
yhden tarpojavartion jäsenen nimi ja numero kisan aikana):  
 
Nimi: ____________________________  
 
Puh.  ____________________________ 


