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1

JOHDANTO

Tämä ohje on tehty Laten Laukan järjestäjille kilpailun järjestelyjen helpottamiseksi ja
selkeyttämiseksi. Kaikki ohjeeseen liittyvät parannusehdotukset ovat tervetulleita, jotta ohje
palvelisi käyttäjiään jatkossa mahdollisimman hyvin. Lähetä siis rohkeasti sähköpostia
osoitteeseen partiokannus@partio.fi.
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HISTORIA *

Ensimmäisessä Laten Laukassa kilpailtiin Kiljavalla 26.10.1974. Sen jälkeen kilpailu on ollut
muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta jokavuotinen vartioikäisten ja myöhemmin
tarpojaikäisten keskinäinen mittelö, joka toimii samalla harjoituksena ja innostajana piirin ja
valtakunnallisiin partiotaitokisoihin.
Talvella 1978 otettiin mukaan uutena kilpailumuotona talvipartiotaitokilpailu, joka kovista
pakkasista huolimatta keräsi kilpailuihin kymmeniä vartiolaisia. Laten Laukan talvinen versio
Laten Liuku järjestettiin ensimmäisen kerran 23.1.1988 Korson maisemissa vihreässä ja
oranssissa sarjassa eli lippukunnan luonnollisille vartioille. Olosuhteiden, kuten
lumenpuutteen, vuoksi Laten Liukua ei voitu järjestää aivan joka vuosi. Myöhemmin perinteestä
on luovuttu kokonaan.
Laten laukan kiertopalkinnon säännöt (alkuperäiset)
1§ Kiertopalkinnon on lahjoittanut Partiokannus ry.lle Pyhän Laurin Ritarit.
Kiertopalkinto jää yhdistykselle muistoksi pj. Lauri Lumpeen Partiokannuksessa ja
Vantaan kaupungin alueella suorittamasta aktiivisesta partiotoiminnasta.
2§ Kiertopalkinto jaetaan Partiokannus ry:n järjestämissä partiotaitokilpailuissa vihreän
sarjan voittaja vartiolle. Kilpailusta käytetään nimeä Laten Laukka.
3§ Laten Laukka on tarkoitettu Partiokannus ry.n alueella toimivien vartioiden
partiotaitojen kouluttamiseksi ja kehittämiseksi. Laten Laukassa voidaan kilpailla
myöskin harmaassa, punaisessa ja keltaisessa sarjassa. Laten Laukka voi myös olla
kansallinen kilpailu, jolloin Partiokannus ry:n hallituksella on päätäntäoikeus
kiertopalkinnon luovuttamiseksi yhdistyksen ulkopuoliselle vartiolle.
4§ Kilpailussa noudatetaan Suoman Partiopoikajärjestön maastomestaruuskilpailuista
annettuja sääntöjä.
5§ Kiertopalkinto luovutetaan voittajavartiolle vuodeksi kerrallaan. Voittajavartion tulee
säilyttää palkintoa asianmukaisesti. Voittajan tulee kaiverruttaa kiertopalkintoon
vartionsa nimen, lippukunnan nimen ja vuosiluvun.
6§ Kiertopalkinto kiertää jatkuvasti Laten Laukassa katkeamatta.
7§ Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä Partiokannus ry:n hallituksen ja Pyhän
Laurin Ritareiden johtajaneuvoston yhteisellä päätöksellä.
8§ Näitä sääntöjä on tehty samansisältöisinä neljä kappaletta, yksi Partiokannus ry:lle,
Pyhän Laurin Ritareille, pj. Lauri Lumpeelle ja yksi palkinnon mukana seuraavaksi.
Vantaalla 20. päivänä maaliskuuta 1974
* lähde: Kyykkää ja teknobileitä, Partiokannus 1995
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SÄÄNNÖT
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Kilpailussa noudatetaan SP:n PT-kisasääntöjä soveltuvin osin ja seuraavin poikkeuksin:
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Kilpailun järjestelyvuoro kiertää Vantaan lippukuntien ryhmittymissä Partiokannuksen
toimintasuunnitelman mukaisesti.
Partiokannuksen hallitus pestaa Laten Laukan kisanjohtajan vuosittain.
Kilpailunjohtaja pestaa järjestelytoimikunnan.
Kilpailu järjestetään vuosittain syys-marraskuussa ja se on tarkoitettu ensisijaisesti
vantaalaisille luonnollisille tarpojavartioille.
Pääsarjan kisavartion on koostuttava vähintään kolmesta ja enintään kahdeksasta
tarpojasta. Kisavartioon voi kuulua yksi tai kaksi vartionjohtajaa, jotka eivät saa
osallistua tehtävien tekemiseen.
Laten Laukka on samalla 5-ottelukarsinta. Pääsarjan kaksi parasta vantaalaista vartiota
palkitaan kisamatkalla seuraavan kevään pohjoismaiseen partiotaitokisa 5-otteluun,
joka järjestetään vuorovuosina eri ystävyyskaupungeissa.
Kilpailun järjestelytoimikunta päättää, pidetäänkö kilpailu päivä- vai yökisana.
Kilpailussa on pääasiallisesti yksi sarja. Kilpailun järjestelytoimikunta päättää,
järjestetäänkö myös seikkailijoille tarkoitettu harjoitussarja.
Laten Laukan jokaisen sarjan kolme parasta vartiota palkitaan.
Kisassa täytyy olla ainakin 5 tehtäväryhmää, joiden aihepiirit ovat suunnistus, ensiapu,
tuli, kädentaidot ja yllätys. Tehtävien kokonaismäärää ei ole rajattu.

KILPAILUN SUUNNITTELUN AIKATAULU
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Aikataulun on tarkoitus varmistaa kilpailun suunnittelun aloittaminen riittävän hyvissä ajoin.
Aikataulu on ohjeellinen ja hyvin suurpiirteinen.
•
•
•
•

•

•
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Edellisen vuoden elokuu: Hallitus valmistelee seuraavan vuoden toimintakalenterin ja
määrittelee ajankohdan ja järjestelyryhmittymän kisalle. Hallitus laatii budjetin kisalle.
Tammikuu: Partiokannuksen hallitus nimeää kisa-asioista vastaavan hallituksen
jäsenen.
Helmikuu: Kisa-asioista vastaava hallituksen jäsen varmistaa, että ryhmittymän
lippukunnat ovat tietoisia järjestelyvuorosta.
Maaliskuu: Projektin aloittaminen: Järjestävät lippukunnat muodostavat kilpailun
järjestelytoimikunnan ja valitsevat kisanjohtajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.
Kisa-asioista vastaava hallituksen jäsen pestaa kisanjohtajan, joka pestaa
järjestelytoimikunnan jäsenet.
Huhti–toukokuu: Suunnitellaan ja päätetään projektin aikataulu. Päätetään yö- tai
päiväkilpailun järjestämisestä. Päätetään harjoitussarjan järjestämisestä. Laaditaan
tiedotussuunnitelma ja julkaistaan ensimmäinen mainos.
Elokuu: Kisakutsu julkaistaan sähköisissä välineissä ja lippukuntapostissa. Mainostetaan
kisaa kaikissa välineissä.

KÄYTÄNNÖN JÄRJESTELYT

Tapahtuma pyritään järjestämään Vantaalla ja mielellään lähellä julkisten kulkuvälineiden
yhteyttä. Samalla pyritään madaltamaan vartioiden kynnystä osallistua kilpailuun. Jos kisa
viedään kauas, olisi siihen oltava jokin hyvä syy (esim. lippukunnan kämpän maasto tms.). Joka
tapauksessa järjestäjien tulisi tuntea maasto etukäteen, jotta kyetään tekemään joitakin
suunnitelmia ennakkotyönä eikä aina jouduta matkustamaan kisamaastoon.
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Kilpailun pääsarjan reitin tulisi käytännössä olla päiväkilpailuissa alle 10 km ja yökilpailuissa
alle 15 km. Reitin hankaluutta tulisi arvioida huomioiden maasto ja mahdolliset retkeilyreitit.
Reitin tulisi olla mielekäs. Pimeällä reitin tulee kulkea polkuja pitkin.
Tarkista ehdottomasti rastien oikea sijainti sekä maastossa että kaikissa kisassa käytettävissä
kartoissa. Yksikin väärin merkitty rasti saattaa sotkea koko kisan.
Muistathan, että järjestäjillä on oltava valmius muuttaa reittiä vielä kisan alkamisen jälkeenkin.

Järjestäjä tarjoaa kilpailijoille kartat. Karttojen kopioimiseen on lupa pyydettävä
tekijänoikeuksien haltijalta.

Jokamiehen oikeudet koskevat vain yksittäistä kansalaista, ei kilpailujen järjestämistä. Siis
maastossa liikkumiseenkin suuremmalla porukalla ohjatusti tarvitaan maanomistajan lupa.
Luvat tarvitaan rastipaikkojen ja reitin varren maanomistajilta. Kaupungin ulkoilualueilla
riittää liikuntapalvelujen päätös. Valtion metsäalueista vastaa yleensä Metsähallitus.
Tulentekoon ja moottoriajoneuvojen maastokäyttöön on ehdottomasti oltava lupa maanomistajalta, jonka voi selvittää koordinaattien perusteella Maanmittauslaitokselta. Yksityistien
käyttöön moottoriajoneuvolla tarvitaan lupa tiekunnalta, jonka asiamiehen saat selville
kysymällä joltakin tien varren asukkaalta. Tulentekoa varten täytyy tehdä ilmoitus
palokunnalle.
Selvitä ennen kisaa viestivälineiden kuuluvuus kaikkialla kilpailumaastossa.

Piirin toimisto tekee Kuksa-tapahtuman järjestelytoimikunnan toimittaman
tapahtumakuvauksen pohjalta. Kisanjohtaja merkitään Kuksaan, jotta hän näkee
ilmoittautumistilanteen milloin tahansa.

Kisan järjestäjillä on velvollisuus ilmoittaa Partiokannuksen toimistolle tulokset heti niiden
selviämisen jälkeen.
Pääsarjan kaksi parasta vartiota pääsevät kilpailemaan seuraavan kevään pohjoismaiseen
partiotaitokisa 5-otteluun Partiokannuksen kustannuksella. Myös yksi vähintään 18-vuotias
saattaja vartiota kohden pääsee mukaan Partiokannuksen kustannuksella.
Pääpalkinnon lisäksi Laten Laukan jokaisen sarjan kolme parasta vartiota palkitaan
tavarapalkinnolla, lahjakortilla tai muulla järjestelytoimikunnan päättämällä palkinnolla.
Kilpailun palkinnot jaetaan sopivassa Partiokannuksen tilaisuudessa.

Tapahtuman jälkeen kilpailunjohtaja täyttää valmiin raporttipohjan, jossa kerrotaan
tapahtuman onnistumisesta ja kehittämiskohdista. Raporttiin merkitään myös kisan osallistujat
sekä tulokset. 5-ottelumatkan tiedotusta varten tulee kerätä myös kahden parhaan vartion
kaikkien jäsenten yhteystiedot ja lisätä ne raporttiin.
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TIEDOTUS

Tiedottamisessa käytetään hyväksi Partiokannuksen valmiita kanavia, kuten lippukuntapostia,
www-sivuja sekä sosiaalisen median kanavia. Materiaali näihin pitää toimittaa riittävän ajoissa
erillisten deadlinejen mukaisesti. Kisan järjestelytoimikunta saa nämä päiväykset
Partiokannuksen hallituksen kisa-asioista vastaavalta hallituksen jäseneltä.

Kilpailukutsuun tulee tapahtuman nimi, tiedot kilpailun laadusta (yö-/päiväkilpailu) ja
mahdollisesta teemasta, ajankohta, järjestäjät, maasto, osallistumismaksu (määritelty
Partiokannuksen budjetissa), viimeinen ilmoittautumispäivämäärä sekä ilmoittautumisessa
tarvittavat yhteystiedot sekä vartion ikää ja kokoa koskevat säännöt. Kilpailukutsu toimii
samalla kilpailun mainoksena.

Viimeistään toukokuussa julkaistaan lyhyempi mainos, josta käyvät ilmi ainakin kisan nimi,
paikka, osallistumisrajoitteet, hinta ja ilmoittautumisohjeet.

Kisakirje lähetetään ilmoittautuneille vartioille heti ilmoittautumisajan umpeuduttua,
viimeistään kaksi viikkoa ennen kisaa, ja siitä tulisi mm. selvitä: kilpailussa tarvittavat
pakolliset varusteet (sekä henkilökohtaiset että vartion yhteiset), saapumisohje kisapaikalle,
alkamis- ja päättymisajankohdat, mahdolliset ruokatarjoilut kilpailun aikana ja kilpailun
järjestäjän yhteystiedot tiedusteluja varten.
Kisakirje lähetetään piiritoimistolta. Toimita valmis kirje piiritoimistolle
(papa.toimisto@partio.fi) ja samalla tiedoksi Partiokannuksen toimistolle
(partiokannus@partio.fi).
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TALOUS

Vastuu taloudesta, kuten kisan onnistumisesta, on kilpailun järjestäjillä. Kilpailun talous
hoidetaan Partiokannuksen kirjanpidon kautta ja Partiokannuksen antaman budjetin puitteissa.
Kisan talouden hoitamisessa on seuraavat vaiheet:

Kilpailun budjetti on laadittu alustavasti edellisenä vuonna Partiokannuksen hallituksen
toimesta ja hallituksen kisa-asioista vastaava jäsen toimittaa sen järjestelytoimikunnalle.
Ennen kisaa on syytä tarkentaa budjettia ilmoittautumisten perusteella yhdessä
Partiokannuksen lippukuntakoordinaattorin kanssa.

Osallistumismaksu laskutetaan toimistolta käsin suoraan ilmoittautuneiden vartioiden
lippukunnilta.

Kaikista kuluista täytyy löytyä tosite ja menoista tulee pitää kirjaa.
Kululaskut tehdään kululasku.partio.fi-palvelun kautta viimeistään kaksi viikkoa tapahtuman
jälkeen.
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Järjestäjät voivat hankkia ennakkoa tapahtuman kuluihin saman järjestelmän kautta. Ennakon
saamisen edellytyksenä on hyväksytty budjetti.
On tärkeää korostaa kaikille järjestäjille, että omaa osuuttaan budjetissa ei saa ylittää ilman
kisan järjestelytoimikunnan lupaa. Kilpailun budjettia ei saa ylittää ilman Partiokannuksen
hallituksen lupaa.

•
•
•
•
•
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Kannattaa harkita tarjotaanko kilpailijoille ruokaa.
Budjettia tarkennettaessa tulee määritellä, kenelle maksetaan kilometrikorvauksia,
mistä ajoista ja kuinka paljon.
Omia autoja kisassa käytettäessä kukin ajaa omalla vastuullaan. Mikäli autoja lainataan
tai vuokrataan, niillä tulee olla vähintään Kasko-tason vakuutus.
Partiokannus ei korvaa ajoneuvoille kisan aikana tapahtuneita vahinkoja, niistä on aina
vastuussa ajoneuvon kuljettaja ja haltija.
Mahdollinen tuotto tai tappio menee Partiokannukselle.

YHTEISTYÖ PARTIOKANNUKSEN, TOIMISTON JA
LIPPUKUNTIEN VÄLILLÄ

Partiokannus tukee kilpailua rahallisesti ja antaa järjestelijöille toimiston tuen.
Lippukuntakoordinaattori auttaa tarvittaessa tiedotuksessa, taloudessa ja piiritoimiston
henkilökunta ottaa vastaan ilmoittautumiset ja hoitaa laskutuksen. Järjestäjien on tärkeää
toimittaa toimistolle kaikki kilpailuun liittyvä tarpeellinen materiaali ja lomakkeet. Myös kaikki
postit ja kisatiedotteet kulkevat toimiston kautta (partiokannus@partio.fi).

Partiokannuksen hallitus nimeää keskuudestaan kisa-asioista vastaavan jäsenen, joka toimii
yhteyshenkilönä järjestäjien ja hallituksen välillä. Kisa-asioista vastaavan jäsenen tarkoitus ei
ole osallistua kilpailujen järjestämiseen, vaan antaa neuvoa ja ohjeita sekä huolehtia
partiohengen toteutumisesta kilpailussa. Hänen tehtävänään on myös kisanjohtajan pestaus
sekä tarvittaessa järjestelyjen aloituskokouksen järjestäminen.

Kisan järjestelyvuoro kiertää vantaalaisissa ryhmittymissä. Ryhmittymä ilmoittaa
Partiokannuksen kisa-asioista vastaavalle hallituksen jäsenelle kunkin kisan järjestäjät (kisan
johtaja, järjestelysihteeri, muut järjestelytoimikunnan jäsenet).
Järjestelyvuoroista päätetään Partiokannuksen syyskokouksessa toimintasuunnitelman
hyväksymisen yhteydessä.

9

LISÄMATERIAALIA

Partiokannuksen toimistolta on saatavissa vanhojen kilpailujen materiaaleja ja niiden kautta
vanhojen kisanjärjestäjien yhteystietoja.
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KISAN DOKUMENTIT

Kisasta tuotetaan suunnitteluvaiheessa erilaisia dokumentteja, jotka sisältävät hyödyllistä
tietoa kisasta ja auttavat jäsentämään ja konkretisoimaan omia ajatuksia: esim.
kisasuunnitelma, rastiohjeet, tapahtumaraportti, kilpailukutsu sekä muut mainokset, kisakirje
vartioille jne. Kisan jälkeen tärkeimmät dokumentit toimitetaan toimistolle
partiokannus@partio.fi, jotta seuraavan vuoden tekijät hyötyvät niistä.
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