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ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY:N PARTIOTAITOKILPAILUJEN 
JÄRJESTELYOHJE 

 
Partiotaitokilpailut tarjoavat eri-ikäisille partiolaisille oivan tilaisuuden seikkailla luonnossa, testata kololla opittuja 
tietoja ja taitoja käytännössä sekä oppia uutta. Partiotaitokilpailut ovatkin partiointia parhaimmillaan! Onneksemme 
kilpailutoiminta piirissämme on aktiivista, meillä järjestetään joka vuosi useat partiotaitokilpailut, joiden 
järjestelyvuoro kiertää lippukunnilla piirin toimintasuunnitelmaan liitettävän järjestelyvuorokalenterin mukaisesti. 
Jalan ja suksin liikuttavien partiotaitokilpailujen lisäksi piirissämme on myös Jarrun Lenkki -
polkupyöräpartiotaitokilpailut sekä suunnistuskilpailut. 
 
Tämän ohjeen tarkoituksena on auttaa kilpailun järjestäjiä tekemään hyviä kilpailuja. Aluksi onkin hyvä miettiä, mikä 
tekee kilpailusta hyvän: onko se monipuoliset ja haasteelliset tehtävät, mielenkiintoinen kilpailureitti vai kuivat puut 
yörastilla? Vai tarvitaanko kaikki edellä mainitut? 
 
Hyvä kilpailu on opettavainen sekä kilpailijoille että järjestäjille. Haasteellinen kisaprojekti tarjoaa monia erilaisia 
tehtäviä ja oppimisen paikkoja lippukunnan jäsenille partiopojasta ja -tytöstä lippukunnan niin sanottuihin 
”vanhoihin partoihin” asti. Tehtäviä on useita; näitä ovat mm. kilpailujen johtaja ja muut järjestelytoimikunnan 
jäsenet, sekä rastilla toimivat rastimiehet ja kilpailukeskuksessa soppakauhan varressa viihtyvät keittäjät. 
 
Partiopiirin kilpailujaosto pyrkii auttamaan hyvän kilpailun järjestämisessä nimeämällä kilpailuille valvojan, joka on 
kokenut kisailija. Nämä ohjeet antavat myös vinkkejä hyvän kilpailun järjestämiseen. Lisäksi kannattaa lukea SP:n 
Partiotaitokilpailujen säännöt ja järjestelyohjeet -kirjaa, tutustua piirin kilpailusääntöihin ja tietysti kurssittaa itsensä ja 
muut järjestelytoimikunnan jäsenet partiotaitokilpailujen järjestelytoimikuntakurssilla ja rastipäälliköt 
rastipäällikkökurssilla.  

 

PI IR I  JA  JÄRJESTÄVÄ L IPPUKUNTA ( -KUNNAT) 

Piirin kilpailutoiminta perustuu vastavuoroisuuteen: jokainen lippukunta pääsee osallistumaan kisoihin ja järjestää 
vuorollaan kilpailun muille. Lippukunnan oikeutena ja velvollisuutena on järjestää kilpailut omalla 
järjestelyvuorollaan piirin sääntöjen mukaisesti (kilpailun ajankohta ja sarjat). 
 
Kilpailujaosto nimeää kisoille valvojan viimeistään kuusi kuukautta ennen kilpailuja. Valvoja on kokenut kilpailija, 
jonka tehtävänä on ohjata ja tukea järjestäjiä kilpailujen suunnittelun ajan. Kilpailujaosto nimeää kullekin kilpailulle 
keskuudestaan kummin, johon valvoja ja järjestäjät voivat tarvittaessa olla yhteydessä. Esimerkiksi tehtävistä ei 
kannata paljastaa kovin paljoa ennen kuin on varmistanut, aikovatko kilpailujaoston jäsenet osallistua kilpailuun. 
 
Järjestävällä lippukunnalla on myös resurssiensa puitteissa mahdollista ilmoittaa omia vartioitaan mukaan kilpailuun. 
Tämä on luonnollisesti hyvä tapa esimerkiksi nuoremmille lippukunnan jäsenille tutustua partiotaitokilpailuihin. 
Ollakseen sisällä kilpailussa nämä partiolaiset eivät saa kuitenkaan osallistua kilpailujen järjestelyihin tai omata muita 
kilpailijoita enemmän tietoa kilpailujen tehtävistä ja reitistä. Kilpailun tuomarineuvosto päättää viime kädessä siitä 
ovatko järjestävän lippukunnan vartiot kilpailun sisällä tai ulkopuolella. 

VUOROLISTA 

Kilpailujaosto jakaa järjestelyvuorot lippukunnille järjestelyvuorolistassa, jota pyritään päivittämään aina vähintään 
kaksi vuotta eteenpäin. Järjestelyvuorot vahvistaa piirin kokous piirin toimintasuunnitelman yhteydessä. 
 
Lippukunta voi hyvästä syystä anoa järjestelyvuorojen vaihtoa kilpailujaostolta. Tällöin lippukunnalla on oltava 
sovittuna minkä lippukunnan kanssa vuoroa vaihdetaan. 
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EHDOTUS  VUOS IEN 2015-2020  JÄR JESTELYVUOROIKS I  

 Katso erillinen liite. 

KOULUTUS 

Kilpailujaosto kouluttaa kilpailujen järjestäjiä vuosittain partiotaitokilpailujen järjestelytoimikuntakurssilla (JTMK-
kurssi). Kilpailun järjestelytoimikunnan avainhenkilöiden kannattaa kouluttautua jo järjestelyjen alkuvaiheessa. 
Rastipäälliköt ja rastihenkilöt voivat kouluttautua rastipäällikkökurssilla. 
 
JTMK-kurssi 
Järjestelytoimikuntakurssi painottuu kilpailun ytimeen, eli tehtävien ja arvostelun suunnitteluun, ratoihin ja rastien 
toimintaan. Kurssi tarkoitettu vähintään 18-vuotiaille partiolaisille. Aikaisempaa kokemusta kisoista ei vaadita, joskin 
kilpailukokemus tai lippukuntakisojen järjestelykokemus on eduksi. Kurssi käydään muutaman vuoden kuluttua 
rastipäällikkökurssista tai se voidaan käydä ensimmäisenä partiotaitokilpailukurssina.  
 
Rastipäällikkökurssi 
Rastipäällikkökurssi antaa tiedot ja taidot toimia piirin partiotaitokilpailujen tai SM-kilpailujen rastipäällikkönä. 
Kurssi on tarkoitettu vähintään 15-vuotiaille partiolaisille, erityisesti niille, jotka tulevat toimimaan rastipäällikkönä. 
Aikaisempaa kokemusta kisoista ei vaadita, joskin kilpailukokemus tai lippukuntakisojen järjestelykokemus on 
eduksi.  

JÄRJESTELYAIKATAULUT 

Kilpailujaosto tekee vuosittain elokuussa seuraavan vuoden toimintasuunnitelman, johon kilpailujen päivämäärät 
merkitään. Kilpailujaoston puheenjohtaja ottaa viimeistään tässä vaiheessa yhteyttä lippukuntaan, ja haluaa tietää 
kilpailun päivämäärän ja johtajan. 
 
Piirin toimintasuunnitelman hyväksymisen jälkeen kilpailun ajankohtaa ei tule muuttaa kuin erityistapauksissa. Mikäli 
tämän jälkeen tehdään muutoksia kilpailun ajankohtaan, on se aina sovittava kilpailun valvojan ja piirin 
kilpailujaoston kanssa. Tässä tapauksessa riittävästä viestinnästä on huolehdittava. 
 
Järjestelyt tulee aloittaa riittävän ajoissa. Noin 12-6 kuukautta ennen kilpailua on varattava kisakeskus. Ajankohta 
riippuu aiotusta kisakeskuksesta: koulukeskukset on varattava aiemmin kuin esimerkiksi lippukunnan kämppä. 
Kilpailun valvoja nimetään viimeistään 6 kuukautta ennen kilpailua. Kilpailukutsu ja tehtäväluettelo on julkaistava 
Heimoviestissä viimeistään 2 kuukautta ennen kilpailua huomioiden lehden ilmestymisaikataulun ja materiaalin 
viimeisen jättöpäivän. Talousarvio on toimitettava kilpailujaostolle ennen kilpailukutsun julkaisua. 
 
Parittomina vuosina talvikisojen yösarjoihin osallistuvat myös Kymenlaakson Partiopiirin vartiot, joten kilpailukutsu 
on muistettava lähettää myös Kymenlaakson toimistoon (piiritoimisto@kymenlaakson-partiopiiri.inet.fi). Ennakko-
ohje on toimitettava kilpailuvartioille mahdollisimman pian ilmoittautumisajan päätyttyä, jotta osallistujat ehtivät 
valmistautua kisaan. Sääntöjen mukaan ennakko-ohje on toimitettava osallistujille esim. postitse tai sähköpostitse 
viimeistään tiistaina 1,5 viikkoa ennen kilpailua. 
 
Kilpailun jälkeen tulokset on toimitettava kilpailuvartioille, tuomarineuvoston jäsenille, piiritoimistoon ja 
Heimoviestiin kahden viikon kuluessa kilpailun jälkeen. Kulu-tuottolaskelma tositteineen ja kuitteineen (tilinpäätös) 
on toimitettava piiritoimistoon sekä kilpailujaostolle kahden kuukauden kuluessa kilpailun jälkeen. Ellei laskelmaa ja 
kuitteja toimiteta toimiteta piiritoimistoon kahden kuukauden kuluessa, ei lippukunnalle aiheutuneita kuluja korvata. 
 
 

TIEDOTTAMINEN 

Kilpailusta on tiedotettava riittävän ajoissa ja riittävän paljon, jotta mahdolliset osallistujat huomaavat sen. Tiedottaa 
voi Heimoviestissä, lpk-tiedotteessa, piirin tapahtumissa, piirin ja lippukunnan nettisivuilla ja niin edelleen, vain 
mielikuvitus (ja budjetti) ovat rajoina. 
 
Paikalliset lehdet, kuten Uutisvuoksi ja Etelä-Saimaa, sekä paikkakuntalehdet, julkaisevat mielellään valmiita juttuja ja 
tuloksia. Jos lehteen on oltu yhteydessä hyvissä ajoin, myös toimittaja saattaa ehtiä paikalle. 
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Kilpailupaikalla voi lisäksi mainostaa tulevaa SM-kilpailua esim. julisteella tai muulla tavoin ja innostaa kilpailijoita 
osallistumaan kilpailuun. 
 

REITTI  

Kilpailureitin on oltava vaellushenkinen ja kulkukelpoinen. Matkat mitataan suorinta kuljettavaa reittiä pitkin. 
Reittien ja pikataivalten pituudet sarjoittain (ei koske Jarrun Lenkkiä) 
 
Sarja  Kilpailureitti km Yhteensä pikataipaleita kilpailuissa max. km 
Sudenpentukilpailu 1-5 - 
Seikkailijakilpailu  4-7 2,0 
Oranssi   5 - 9  2,5 
Vihreä   5 - 9  2,5 
Sininen  12 - 20  4,0 
Punainen   13 - 25  5,0 
Ruskea   15 - 25 6,0 
Harmaa   20 - 36  8,0 
 
Lähtöpisteessä on oltava rastien merkitsemistä osoittava mallirasti. Jos matkan aikana käytetään poikkeavia 
rastimerkintöjä, on niistä tiedotettava sekä kilpailuohjeessa että ko. tehtäväkäskyssä. Rasteja varten piirillä on 
rastilippuja ja pihtileimasimia, joita voi lainata toimistolta. 
 
Periaatteessa kilpailumaastossa voidaan liikkua jokamiehen oikeuksien nojalla, mutta koska kyseessä on järjestetty 
tapahtuma, Ympäristöministeriö suosittelee neuvottelemaan maanomistajan kanssa. Mikäli rasteilla halutaan tehdä 
nuotio, maanomistajan lupa on ehdottomasti oltava. Myös yörastille on aina kysyttävä lupa maanomistajalta. 
Maanomistajat antavat useimmiten mielellään luvan käyttää maitaan kun sitä kysytään. Maanomistajat ja heidän 
yhteystietonsa saa selville Maanmittauslaitokselta.  

 
Karttoja saa myöskin Maanmittauslaitokselta joko sähköisesti tai paperilla (mittakaava vanhoissa 1:20 000 ja uusissa 
1:25 000). Maanmittauslaitoksen maastotietoaineistot (https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tp/kartta) on 
avattu 1.5.2012 kansalaisten ja yritysten ilmaiseen ja vapaaseen käyttöön. Ainoana rajoitteena on, että käytön 
yhteydessä on mainittava aineiston alkuperäislähde ja aineiston vuosi, esim. © Maanmittauslaitos, 2010. 
Suunnistuskarttoja saa paikallisilta suunnistusseuroilta. Kisajaosto on lisäksi tehnyt suunnistuskartan Hepohiekalta, 
karttoja saa piiritoimistosta. 
 
Eteläkarjalaisia suunnistusseuroja: 
Joutsenon Kullervo 
Korven Honka (Joutseno) 
Lappeen Riento 
Lemin Eskot 
Luumäen Rasti  
Mustalammen Pallo (Savitaipale) 
Raja-Karjalan Suunnistajat (Lappeenranta, Taipalsaari) 
RAPSU (Rautjärvi, Parikkala) 
SK Vuoksi (Imatra, Ruokolahti) 
Ylämaan Pyrkijät 

 

TULOKSET 

Kilpailun maalissa tulisi olla nähtävänä tehtävien oikeat vastaukset. Tehtävistä, joihin ei ole selkeää oikeaa vastausta, 
on selvitettävä tehtävän idea, tarkoitus, mahdollinen suoritustapa sekä muut mahdolliset arvosteluun vaikuttavat 
seikat. Silloin ne kiinnostavat kilpailijoita eniten ja auttavat kilpailulle asetettujen koulutuksellisten tavoitteiden 
saavuttamista.  
 
Tuloksia laskiessa kilpailun ulkopuolisia vartioita ei oteta mukaan interpolointeihin, vaan pisteet interpoloidaan ilman 
näitä vartioita ja vartion pisteet katsotaan interpoloinnin jälkeen ”valmiista” interpoloinnista. 
 
Tuloslaskennassa voi käyttää SP:n tulospalveluohjelma KiPaa (http://sourceforge.net/projects/tupa2/) tai exceliä. 
Piirin kisoissa voi selvitä jopa ruutupaperilla ja taskulaskimella. Tuloslaskenta on suunniteltava huolellisesti etukäteen 
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ja aloitettava riittävän ajoissa, yökisoissa viimeistään lauantaina iltapäivällä. Kovin myöhään yöllä lasketut tulokset 
joutuu yleensä kuitenkin laskemaan uudelleen seuraavana päivänä. 
 

P I IR IN  EDUSTA J I EN  VAL INTA PART IOTAITOJEN SM-K ILPA ILU IH IN 

Piirin talvi-, kevät- ja syysmestaruuskilpailut ovat samalla karsinta partiotaitojen SM-kilpailuihin. Piirin tulee valita 
edustajansa urheilullisin perustein ensisijaisesti omien mestaruuskilpailujensa parhaiten menestyneistä 
sijoittumisjärjestyksessä. Vartioiden on huomioitava SM-kilpailujen mahdollisesti poikkeavat sarjajaot ikärajojen ja 
vartion kokoonpanon osalta. 
 
Keväällä 2016 ei järjestetä piirin kevätmestaruuskilpailua, vaan karsinta tapahtuu vuoden 2015 
syysmestaruuskilpailuissa, jossa kolme parasta vartiota kustakin sarjasta ansaitsee lippukunnalle paikat kevät  SM-
kilpailuihin. 
 
Myös piirinmestaruusjärjestäjälippukunnan anomuksesta voi piirin kilpailujaosto harkita myös lippukunnan 
edustajien osallistumisoikeutta SP:n mestaruuskilpailuihin, jos kolme kilpailujen kunkin sarjan parasta vartiota ei 
osallistu partiotaitojen SM-kilpailuihin. 

 

PALKINNOT 

Piirin kisojen palkinnot jaetaan piirin kevätkokouksessa (talvikisat) tai syyskokouksessa (Jarrun Lenkki, syyskisat, 
suunnistuskisat, sudenpentu- ja seikkailijakisat). Jokaisen sarjan kolmelle parhaalle jaetaan kunniakirjat ja lisäksi 
kiertävät alla luetellut kilpailu- ja sarjakohtaiset kiertopalkinnot voittajavartioille. Kunniakirjat saa piiritoimistosta ja 
niiden toimittaminen kokoukseen jaettaviksi on kilpailun järjestäjien vastuulla. Kilpailujaoston 27.12.2008 tekemän 
päätöksen mukaisesti mitaleja ei enää jaeta vuodesta 2010 alkaen nykyisten mitalien loputtua vuoden 2009 aikana. 
Järjestäjät voivat jakaa tavarapalkintoja harkintansa mukaan mikäli kisan talous sen sallii. 

KIERTOPALK INNOT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talvi-pt oranssi, vihreä, sininen, punainen, ruskea ja harmaa sarja: suksi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jarrun Lenkki: oranssi, vihreä, sininen, punainen,  Jarrun sauva 
ruskea ja harmaa sarja, pyörä 
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Syys-pt Punainen sarja, kompassi Harmaa sarja: lautanen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Sudenpentukilpailu: Pöllö 
 
 

KISAN TALOUS 

Valvojan on hyväksyttävä kilpailun talousarvio ja toimitettava se piirin kisajaostolle ennen kilpailukutsun julkaisua. 
Talousarviopohjan ja ohjeita saa piiritoimistosta. Talouden suunnitteluun on kiinnitettävä erityistä huomiota, 
kilpailun taloudellisena tavoitteena tulee olla nollatulos. 
 
Kilpailujen rahaliikenne hoidetaan piirin tilin kautta: kilpailun osallistumismaksut maksetaan sinne ja piiri korvaa 
kisajärjestäjien kulut. Mikäli kilpailusta jää voittoa, piiri palauttaa sen järjestävälle lippukunnalle. Kulu-tuottolaskelma 
tositteineen ja kuitteineen (tilinpäätös) on toimitettava piiritoimistoon kahden kuukauden kuluessa kilpailun jälkeen. 
Ellei laskelmaa ja kuitteja toimiteta piiritoimistoon kahden kuukauden kuluessa, lippukunnalle aiheutuneita kuluja ei 
korvata. 
 
Kilpailujen osallistumismaksut pyritään pitämään mahdollisimman alhaisina. Kilpailujaosto tiedottaa piirihallituksen 
hyväksymät maksut järjestäjille ja valvojille eikä niistä voi poiketa. Vuoden 2016 osallistumismaksut ovat 
päiväsarjoilla 35-40 euroa ja yösarjoilla 55-70 euroa.  
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JARRUN LENKKIÄ KOSKEVIA ERITYISOHJE ITA 

Jarrun Lenkki on piirin pyöräpartiotaitokilpailu eli polkupyörillä käytävä partiotaitokilpailu. Matkan varrella voi 
luonnollisesti olla muitakin kulkutapoja. Kilpailun historia juontaa ajalle ennen sotia. Karjalan partiopoikapiiri järjesti 
pyörin käytyjä maakuntaviestejä, joissa lippukuntien paremmuus ratkaistiin osallistumisprosentin mukaan. Sotien 
jälkeenkin on käyty muutamia maakuntaviestejä, mutta vähitellen kilpailusta kehittyi pyörin käytävä 
partiotaitokilpailu. Nykyisen nimensä Jarrun Lenkki kilpailu sai vuonna 1983 partiojohtaja Arvo ”Jarru” 
Ruskovaaran mukaan. Hänen ja kilpailun historiasta kerrotaan seuraavaa: 
 
Olipa Lappeen pojat pyörävaelluksella vuonna 1953. Matkaa tehtiin Lappeenrannasta Partaharjulle ja takaisin. Ajo 
sujui sopivasti Hillon Paavon vetäessä, mutta sitten Paavon pyörälle tapahtui jotakin ja Silmujärven Teuvo pyyhälsi 
keulaan ja vauhtia riitti! Retken johtaja Arvo Ruuskovaara huuteli vauhtia hiljentelemään. Pojat vain ajoivat ja 
huutelivat etteikö se Arvon Husqvarna vedä…Menoa jatkettiin ja Arvo hillitsi vauhdin pitoa. 
 
Taidat olla aika jarru, tokaisi joku porukasta. Siitä lähtien oli Arvo Ruskovaara tunnettu partionimellä JARRU! Oliko 
nimen antaja Hillon Paavo, Jokelan Raino vai Silmujärven Teuvo – siitä pojat kiistelevät vieläkin. Säilyköön Jarru 
meidän partiolaisten muistoissa vuosikymmenistä toisiin! 
 
Jarrun Sauva 
Jarrun Lenkin kiertopalkinnon, Jarrun Sauvan, lahjoittivat 1983 lahjoittivat Heikki ja Harri Ruskovaara. 
 
Säännöt:  
1. Sauva kiertää vuosittain Jarrun Lenkki PT-kisan parhailla lippukunnilla 
2. Paras lippukunta lasketaan kilpailuvartioiden sijoituksillaan saamista pisteistä: 
1. = 10 p. 2. = 9 p. 3. = 8 p. 4. = 7 p. 5. = 6 p. 6. = 5 p. 7. = 4 p. 8. = 3 p. 9. = 2 p. 10. = 1 p. 
3. Voittaneen lippukunnan on huolella säilytettävä sauvaa ja luovutettava se aina seuraavan kilpailun järjestäjille 
hyvissä ajoin ennen kisaa.  
4. Jarrun sauvan kiertoa seurataan Historiikki-kirjalla johon voittajat saavat nimensä ja kuittavat sauvan saaduksi. 
Kirjaa on säilytettävä piirin toimistossa. 
 
Jarrun Sauva on siis tavallaan lippukuntien osallistumisen/aktiivisuuden (ja samalla kisassa menestymisen)  mittari 
vanhan maakuntaviestin tapaan. 
 
Kaikkien sarjojen voittajavartioilla kiertää myös omat kiertopalkintonsa (pyörän vanteet). Nämä kiertopalkinnot tulee 
myös luovuttaa kilpailun järjestäjille ennen kisaa. 
 
Jarrun Lenkin matkat 
 
Sarja  Kilpailureitti km Yhteensä pikataipaleita kilpailuissa max. km 
Oranssi   15 - 25  5,0 
Vihreä   15 - 25  5,0 
Sininen  55 - 75  10,0 
Punainen   55 - 75  10,0 
Ruskea   65 - 95 15,0 
Harmaa   65 - 95  15,0 
 
Matkojen pituus riippuu tiestön laadusta (hiekka/asvaltti, kelirikkotilanne) 
 

SUUNNISTUSKILPAILUJA KOSKEVIA ERITYISOHJE ITA 

Kilpailun järjestelyistä vastaa piirin kilpailujaosto. Soveltuvilta osin noudatetaan SP:n SM-kilpailuja varten julkaistuja 
sääntöjä ja ohjeita. Tarvittaessa tehdään myös yhteistyötä suunnistusseurojen kanssa. 
 

SUDENPENTUKILPAILUJA KOSKEVIA ERITYISOHJE ITA 

Sudenpentukilpailuille ei nimetä valvojaa, mutta kisajärjestäjille nimetään kisajaostosta kummi. Kilpailuissa käytetään 
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valtakunnallisesti samoja tehtäviä, jotka SP jakelee piireille. Tarvittaessa järjestäjä voi muokata tehtäviä.  
 

SE IKKAIL I JAKILPAILUA KOSKEVIA ERITYISOHJE ITA 

Seikkailijakilpailuille ei nimetä valvojaa, mutta kisajärjestäjille nimetään kisajaostosta kummi. Kilpailuissa käytetään 
valtakunnallisesti samoja tehtäviä, jotka SP jakelee piireille. Tarvittaessa järjestäjä voi muokata tehtäviä.  
 

MUUTA KILPAILUMATERIAALIA 

- E-KP:n partiotaitokilpailujen säännöt, saatavilla piirin sivuilta  www.e-kp.fi  
- E-KP:n Ohjeita valvojalle ja Ohjeita tuomarineuvoston puheenjohtajalle, saatavilla piirin sivuilta 

www.e-kp.fi, piiritoimistosta tai kilpailujaoston jäseniltä 
- SP:n kilpailumateriaalit (http://toiminta.partio.fi/ohjelman-tuki/kilpailut/materiaalit) 
- Hämeen Partiolaisten kilpailujaoston tuottamat koulutusmateriaalit: Kilpailunjohtajan opas, 

Ratamestarin opas, Sarjanjohtajan opas, Tehtävien suunnittelu. Saatavilla sähköpostitse Annalta 
(anna.kosonen@e-kp.fi, puh. 050 537 8583) 

- SP:n projektiohje, saatavilla Teltasta (SP:n extranet) tai info@partio.fi 
 
 
Otamme mielellämme vastaan palautetta ja kehitysehdotuksia tähän ohjeeseen. 
Intoa ja iloa kilpailujärjestelyihin toivottaa Etelä-Karjalan Partiolaisten kilpailujaosto! 
 
 
Yhteyshenkilö Iida Ilvonen, puh. 0400 648 655, iida.ilvonen@e-kp.fi 
 


