21.-22.9.2019

ENNAKKO-OHJE

Tervetuloa kilpailemaan Peluri-Punkkuun 21.-22.9.2019!
Kilpailuun on ilmoittautunut varsinaisen ilmoittautumisajan sisällä yhteensä 97
vartiota. Valkoisessa sarjassa kilpailee 34 vartiota, keltaisessa 10, punaisessa 20,
sinisessä 6, harmaassa 12 ja kultaisessa 15 vartiota. Jälki-ilmoittautuminen
päättyy 15.9., jonka jälkeen lopullinen vartioluettelo julkaistaan kilpailun
kotisivuilla punkku.ept.fi.
Tämä ennakko-ohje kattaa kaiken tärkeän informaation, jota vartionne tarvitsee
ollakseen terävimmillään ja parhaalla tavalla valmistautunut kisakoitokseen.
Mikäli kysyttävää kuitenkin jää, kilpailun tekijöiden yhteystiedot ovat alla ja
heihin voi ottaa rohkeasti yhteyttä. Huippujuttu, että just te olette tulossa kisaan.
Tehdään viikonlopusta yhdessä huikea!
Terveisin,
Peluri-Punkun järjestelytoimikunta ja kaikki Ellin alueen lippukunnat

Yhteystietoja
Kilpailunjohtaja
Arttu “Ara” Arponen
044 333 9799
arttu.arponen@partio.fi
Kilpailun varajohtaja
Laura Puusola
040 368 6039
laura.puusola@partio.fi
Järjestelysihteeri
Hannamari Haikonen
044 219 8729
hannamari.haikonen@partio.fi
www-sivut: punkku.ept.fi
Kilpailun aikana ensiapua vaativissa tilanteissa kilpailijat tavoittavat järjestäjät ja
EA-tiimin tilannekeskuksen kautta numerosta 041 705 1798.

Kilpailunjohtajan tervehdys
Tervetuloa mukaan kilpailemaan Peluri-Punkkuun!
Partiotaitokilpailut koostuvat monimuotoisista peleistä, joissa otetaan mittaa niin
muista joukkueista kuin myös omista taidoista. Kuten kaikissa peleissä,
Punkussakin tavoitellaan voittamista. Tosin voittamiseen tarvitaan hyvä vartio,
loistava taktiikka ja roppakaupalla onnea! Tätä lukiessasi on viimeistään viisasta
tutustua vartiolaistesi vahvuuksiin ja heikkouksiin, jotta ne eivät tule kisassa
yllätyksenä.
Tänä vuonna Espoonlahden lippukunnat ovat puhaltaneet yhteen hiileen kisaa
järjestäessä. ELLIläiseen tyyliin olemme koko toimikunnan kanssa lähteneet
rakentamaan kilpailua ajatuksena toteuttaa jotain täysin uutta laatikon
ulkopuolelta. Tämä näkyy erityisesti tehtävissä, jotka tarjoavat haastetta jokaiselle
antaen samalla ikimuistoisen elämyksen, jota ei muualla pääse kokemaan.
Kokeilemme myös paljon uusia asioita. Suunnistustehtävissä käytämme muun
muassa Emit-leimausjärjestelmää pihtileimasimien tilalla sekä sähköistä
arvostelupöytäkirjajärjestelmää muutamilla rasteilla. Myös itse tehtävät tarjoavat
varmasti mielenkiintoisia haasteita, joita ei olla aikaisemmin nähty.
Muistakaa kuitenkin nauttia, sillä kisa on tehty teitä varten. Good luck, have fun ja
nähdään lähdössä!
Arttu Arponen
Kilpailunjohtaja

Lähtö
Peluri-Punkku kilpaillaan Kirkkonummen alueella. Kilpailun lähtö on lauantaina
21.9.2019 Karubyn koulun kentällä (Hirsalantie 623, 02420 Jorvas). Lähtö toimii
myös kilpailun maalina.
Kilpailun lähtöön ei ole mahdollista jättää omaa autoa, vaan kilpailijoiden
suositellaan
saapuvan
joko
ilmoittautumisen
yhteydessä
tilatulla
yhteiskuljetuksella tai muuten omalla kyydillä.
Yhteiskuljetus Tapiolan urheilupuistosta
Kilpailun
lähtöön
järjestetään
valinnainen
kuljetus lauantaiaamuna.
Yhteiskuljetus lähtee Tapiolan urheilupuiston (Urheilupuistontie 2)
hiekkaparkkipaikalta jalkapallokenttien takaa klo 7.00. Olettehan vartionne
kanssa paikalla jo 6.40, jotta yhteiskuljetus ei myöhästy kilpailun lähdöstä!
Oman auton voi jättää Tapiolan urheilupuistoon parkkiin, mutta huomioittehan,
että kilpailun maalista ei enää järjestetä kuljetusta takaisin. Yhteiskuljetuksen
tarpeeseen on mahdollista tehdä muutoksia Kuksassa 15.9. klo 23.59 saakka.
Jos saavut bussilla, niin otathan kaikki ilmoittautumiseen tarvitsemasi asiakirjat
esille rinkasta jo ennen bussiin nousua. Näin pyrimme välttämään ruuhkia
ilmoittautumisessa.

Maali
Kilpailun maali on samassa paikassa kuin kilpailun lähtö eli Karubyn koulun
kentällä (Hirsalantie 623, 02420 Jorvas). Vartioita odotetaan maaliin sunnuntaina
22.9.2019 klo 10-14. Maali sulkeutuu klo 15.30.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen tapahtuu valmiiksi täytetyllä ilmoittautumislomakkeella
(liitteenä), näyttämällä kilpailijoiden SP:n jäsenkortit (ei EVP:t) sekä lukemalla
vartion kilpailussa käyttämä(t) Emit- ja SCOMS-leimasimet.
Lähtöön saavuttuaan vartio jakautuu siten, että vartionjohtaja ilmoittautuu
ohjeiden mukaisesti. Yksi vartion jäsen ilmoittaa koko vartion muiden
odottaessa
kauempana.
Näin
ehkäistään
ilmoittautumispisteen
ruuhkautumista. Otattehan kaikki asiakirjat ja kortit valmiiksi esille!

Kultaisen sarjan jäsenet voivat halutessaan jättää merkittyyn paikkaan lähdössä
yöpymisvälineet kuljetettavaksi yörastille. Yörastille menevät tavarat tulee pakata
yhteen vedenpitävään kassiin ja kassi tulee merkitä vartion nimellä ja numerolla.
Kilpailijoiden on mahdollista käyttää vessaa lähdön yhteydessä.
Suomen Partiolaisten jäsenkortin voi tulostaa Kuksa-jäsenrekisteristä omalla
PartioID-tunnuksella ja painamalla Tulosta oma jäsenkortti 2019 -nappulaa.
Aikataulu kilpailuaamuna
Yhteiskuljetus Tapiolan
urheilupuistosta
Ilmoittautuminen aukeaa
Ilmoittautuminen sulkeutuu
Kilpailun avajaiset alkavat
Kilpailu alkaa

7.00
7.00
8.15
8.30
8.45

Alaikäisen kilpailijan lupalappu
Kilpailuun lähtevillä alaikäisillä kilpailijoilla tulee olla liitteenä oleva lupalappu
mukana valmiiksi täytettynä.
Vartioluettelo (8.9. kilpailuun ilmoittautuneet vartiot)
Vartioluettelo
on
julkaistu
kilpailun
https://punkku.ept.fi/2019/vartioluettelo/.

kotisivuilla

osoitteessa

Kilpailuun valmistautuminen
Henkilökohtaiset varusteet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Puukko
Ensiside tai vastaava ja laastaria omaan käyttöön
Säänmukaiset varusteet ja tarvittava määrä vaihtovaatteita
Tulitikut vesitiivisti pakattuna
Lyijykynä
Partiohuivi (partiolaisille)
Kompassi
Otsalamppu
Yöpymisvarusteet
Juomapullo täytettynä, vähintään 1 l
Omat eväät kisan ajaksi
Henkilökohtaiset hygieniatarvikkeet
Omat lääkkeet
Vuoden 2019 SP:n jäsenkortti tai kuitti maksetusta jäsenmaksusta
(partiolaisille)

Vartiokohtaiset varusteet kaikille sarjoille
• Vartion numerolla, nimellä ja sarjalla varustettuja säänkestäviä lappuja
sekä lappujen kiinnitysvälineet (10 kpl, kätevyystehtävien merkitsemiseen)
• Avotulimajoite
• Ensiaputarvikkeet (ainakin 1 leveä sideharsorulla, ideal-side, laastaria ja
sidetaitoksia) vartion omaan käyttöön
• Retkikeitin ja polttoainetta
• Tulitikut vesitiivisti pakattuna
• Herätyskello (kännykän käyttäminen on kielletty koko kilpailun ajan)
• Kirves
• Timpurin saha
• Hienohampainen saha
• Pora/vintilä
• Puuporan terä (8 mm tai 10 mm)
• Vasara
• Sakset
• Parsinneula (isosilmäinen, terävä)
• Rullamitta
• Hiomapaperi 80-120

•
•
•
•

Vispilä
Vähintään 2 m alumiinifoliota
Ohutkärkinen permanent-tussi
Minigrip-pussi (2 dl, suljettava)

Valkoisen sarjan vartiokohtaiset varusteet
• Vartion kilpailunumerot ja kiinnitysvälineet (1 kpl)
• Emit-leimasin (1 kpl)
Kultaisen sarjan vartiokohtaiset varusteet
•
•
•
•
•
•

Vartion kilpailunumero ja kiinnitysvälineet (1 kpl)
Uimapuku ja pyyhe yhdelle vartion jäsenelle
2 Minigrip-pussia (1 l; Mini 10x11 cm, suljettavia)
Emit-leimasin 1 kpl
Taltta 8-10 mm
Neulepuikot kokoa 4-5 (pakolliset 2 kpl, suositeltu 4 kpl)

Punaisen ja keltaisen sarjan vartiokohtaiset varusteet
•
•
•
•
•

Karttamuovi tai karttalaukku (A3) 2 kpl ja karttamuovi (A4) 2kpl
Uimapuku ja pyyhe yhdelle vartion jäsenelle
Emit-leimasimet 2 kpl
Taltta 8-10 mm
Neulepuikot kokoa 4-5 (pakolliset 2 kpl, suositeltu 4 kpl)

Sinisen ja harmaan sarjan vartiokohtaiset varusteet
•
•
•
•
•
•

Karttamuovi tai karttalaukku (A3) 3 kpl ja karttamuovi (A4) 3kpl
Uimapuku ja pyyhe yhdelle vartion jäsenelle
2 Minigrip-pussia (1 l; Mini 10x11 cm, suljettavia)
Emit-leimasimet 3 kpl
Taltta 8-10 mm
Neulepuikot kokoa 4-5 (pakolliset 2 kpl, suositeltu 4 kpl)

Suositeltavat varusteet kultaiselle, keltaiselle, punaiselle, siniselle ja
harmaalle sarjalle
• Kulmaviivain
• Toinen taltta 8-10 mm
• Toinen hienohampainen saha

Lisäksi vartio saa turvallisuussyistä ottaa halutessaan mukaan matkapuhelimen,
joka pidetään kilpailun ajan rinkassa suljettuna ja vedenpitävästi pakattuna.
Puhelinnumero tulee ilmoittaa ilmoittautumislomakkeessa. Lisäksi vartio saa
halutessaan ottaa mukaansa kameran, jolla voi ottaa kuva rastien ja
suoritusalueiden ulkopuolella.
Kaikilla vartioilla on yörastilla tehtävätöntä aikaa.
Emit-leimasin
Mikäli vartio on varannut lainaksi Emit-leimasimen kilpailun ajaksi Kuksailmoittautumisen yhteydessä, saa vartio Emit-leimasimet ilmoittautuessaan
lähtöön. Lainaleimasimet ovat vartion vastuulla ja hävinneestä Emitistä joutuu
korvaamaan 80 €. Kilpailussa saa myös käyttää omaa Emit-leimasinta.
Kilpailunumerot
Valkoisen ja kultaisen sarjan vartiot valmistavat itselleen A4-kokoisia selkeitä ja
säänkestäviä kilpailunumeroita, joita pidetään esillä koko kilpailun ajan. Valkoisen
ja kultaisen sarjan vartioilla kilpailunumerolappuja tulee olla 1 kpl/vartio.
Keltainen, punainen, sininen ja harmaa sarja saavat lähdössä itselleen
vartioluettelon mukaista numeroa edustavat kilpailunumeroliivit. Keltainen ja
punainen saavat 2 liiviä / vartio, sininen ja harmaa sarja 3 liiviä / vartio.
Vartioiden tulee olla tunnistettavissa kisanumerosta koko kilpailun ajan, myös
vartion hajaantuessa suunnistustehtävissä.
Vartioiden kilpailunumerot löytyvät vartioluettelosta Peluri-Punkun nettisivuilta
osoitteesta https://punkku.ept.fi/2019/vartioluettelo/ .
GPS-laitteet
Vartiot käyttävät kilpailun aikana järjestäjän tarjoamia GPS-paikantimia. Vartion
tulee kohdella paikantimia huolellisesti. Hävinneistä tai hajonneista paikantimista
syntyneet kustannukset veloitetaan vartiolta.
Leimausjärjestelmä rasteilla
Kilpailussa käytetään rasteilla leimausjärjestelmää. Vartiot leimaavat itsensä
sisään rasteille painamalla NFC-tagin (Near Field Communication) kiinni
rastimiehen puhelimeen, jolloin NFC-tagi yksilöi vartion ja puhelin lähettää
vartion aikaleiman kilpailun tilanneseurantajärjestelmään. Vartiolle annetaan
lähdössä yksi NFC-tagi, jota käytetään koko kilpailun ajan. Tagi luetaan sisään

järjestelmään lähdön ilmoittautumispisteellä. Jos tagin hävittää tai hajottaa,
veloitetaan tagista syntyneet kustannukset vartiolta.
Vakuutukset
Kilpailijat on vakuutettu SP:n jäsenmaksuun sisältyvällä partiovakuutuksella.
Jokaisen kilpailijan jäsenmaksun pitää olla maksettu ja voimassa kilpailun
alkaessa. Partiovakuutus on aina toissijainen. Jos kisavartioon kuuluu alle 7vuotias lapsi, hän voi osallistua kisaan vain vanhempiensa vastuulla. Tällöin vartio
esittää ilmoittautumisessa vanhempien allekirjoittaman paperin, jossa
vakuutetaan lapsella olevan voimassa oleva partiovakuutusta vastaava
tapaturmavakuutus. Lomake on löydettävissä tämän ohjeen liitteistä. Eipartiolaiset
kilpailijat
on
vakuutettu
Suomen
Partiolaisten
tapaturmavakuutuksella.

Kilpailun aikana
Ruokailu ja juomavesi
Vartion tulee valmistautua kilpailuun omin eväin, koska kilpailun aikana
rastitehtävänä valmistettu ruoka ei riitä ravitsemaan koko vartiota. Juomavettä
löytyy matkan varrelta molempina päivinä sekä yörastilta. Sinisen ja harmaan
sarjan reitillä on lauantaina kaksi juomapistettä ja sunnuntaina yksi juomapiste.
Muilla sarjoilla on molempina päivinä yksi juomapiste. Sunnuntaiaamuna
ennakkoilmoittautuneille tarjoillaan yörastilla aamupalaa ja kahvia tai teetä.
Peseytyminen
Vartioilla ei valitettavasti ole mahdollisuutta peseytyä maalissa kilpailukeskuksen
tiloissa.
Kilpailukartat ja -reitit
Kisakartta on tulostettu 1:25000 mittakaavassa ja käyräväli on 5 m. Karttaan on
merkitty vaellusrastit järjestysnumerolla. Kartta on vaelluskartta, joka on
päivitetty suunnistuskarttamerkein ja johon on lisätty teitä ja polkuja; kaikkia
polkuja ei ole kartalla. Kaikilla sarjoilla kartan koko on A3. Kartta kestää vähän
vettä. Jokainen vartio saa lisäksi yhden A3-kokoisen karttamuovin vaelluskartalle.
Kartassa näkyvät molempien päivien vaellusrastit eli sunnuntaiaamuna ei jaeta
uutta vaelluskarttaa.

Kartalla on kiellettyjä alueita, joille meno on ehdottomasti kielletty. Kielletyt
alueet on merkitty liilalla ruudukolla. Lisäksi kaikille pelloille ja pihoille
meneminen on kiellettyä.
Suunnistustehtävissä on käytössä suunnistuskarttoja sekä erikoiskarttoja eri
mittakaavoilla ja eri käyräväleillä.
Reittien pituudet määräytyvät Espoon Punasen sääntöjen mukaisesti. Valkoisen ja
kultaisen sarjan reitti on 10–15 km, keltaisen ja punaisen sarjan 15–25 km ja
sinisen ja harmaan sarjan 20–30 km.
Valkoisen sarjan saattajat
Valkoisen sarjan vartion mukana saa olla 1-2 yli 15-vuotiasta saattajaa. Saattaja
toimii vartion henkisenä tukena ja partiohengen ylläpitäjänä. Saattaja ei saa
osallistua tai antaa ohjeita tehtävien suorittamiseen liittyen, ellei
tehtäväkäskyssä toisin mainita.
Eksyminen
Vaikeassa eksymistapauksessa on pyrittävä ensisijaisesti soittamaan
tilannekeskuksen numeroon tai vaihtoehtoisesti hakeutumaan lähimmälle talolle
tai vastaavalla tilannekeskukseen soittamista varten. Tilannekeskuksen numero
(041 705 1798) on hyvä tallentaa puhelimeen jo nyt ja ottaa mukaan erilliselle
paperille akun loppumisen varalta. Omien kännyköiden päällä pitäminen muissa
kuin hätätilanteissa johtaa vartion hylkäämiseen.
Ensiapu
Kilpailun ensiaputiimi päivystää kilpailualueella. Jokaisella rastilla on lisäksi
ensiapupakkaukset.
Ensiapuryhmään saa yhteyden rastihenkilökunnan välityksellä tai kiireellisissä
tapauksissa soittamalla suoraan itse tilannekeskukseen. Hätätapauksissa voi
soittaa suoraan hätänumeroon.
Tilannekeskuksen numero
041 705 1798

Kilpailussa noudatettavat säännöt ja ohjeet
Kilpailussa noudatetaan Espoon Punasen sääntöjä (päivitetty 22.3.2017).
Toimitsijoiden ja rastihenkilökunnan antamia ohjeita on noudatettava.
Tehtäväkäskyt ja muut kilpailussa jaettavat paperit ovat suomenkielisiä.
Kilpailijoiden on tunnettava SP:n retki- ja leiritoiminnan turvallisuusohjeet.
Espoon Punasen säännöt
Espoon Punasen säännöt löytyvät osoitteesta: https://punkku.ept.fi/2017/wpcontent/uploads/2017/03/Punkun_Saannot22.3.2017-.pdf
Kielletyt varusteet
Lista kielletyistä varusteista löytyy kilpailun säännöistä. Kilpailussa saa käyttää
kameraa kisamuistojen ottamiseen (ei koske matkapuhelimien kameraa) rastien
ja suorituspisteiden ulkopuolella. Paikannus- ja tiedonsiirtolaitteiden sekä
lunttien ja kirjallisten lähteiden käyttäminen kilpailun aikana on kielletty, ellei
kilpailuohjeessa tai tehtäväkäskyssä toisin mainita.

Kilpailun yleisaikataulu
Lauantai 21.9.19
7.00 – 8.15 Sarjojen ilmoittautuminen on auki
8.30 Kilpailun avajaiset
8.45 Lähtölaukaus
16.00 Yörasti aukeaa
1.00 Viimeiset kilpailijat yörastilla
Sunnuntai 22.9.19
10 – 14 Kilpailijat maalissa

Tehtäväluettelo
Kisakutsussa esitetystä tehtäväluettelosta poiketen kultainen sarja ei suorita
tehtävää Digger Simulator. Muutoksen vuoksi kultaisen sarjan alkuperäiset
maksimipisteet 102 tippuivat kilpailuun 100 pisteeseen. Kisakutsun

tehtäväluettelosta poiketen valkoiselta sarjalta on poistunut tehtävistä Taffel,
mutta sarjan kokonaispisteet pysyvät 80 pisteessä.
Sarjan maksimipisteet
Suunnistus
Tutorial
Sidequest
Gotta catch 'em all
Poker night
Speedrun
Kätevyys
Yatzy
Äkäiset linnut
Miekka ja pallo
Fortuna
Partiotaidot
Metacritic
Sik-Sak-Sokkelo
ICE
Fireball
MasterChef
Taffel
Fair play
-... / .-. / .- / .. / .-.. / .-.. / .
Luonto ja lähialue
Ilmastonmuutos
Kotikenttäetu
U+2672
Rohto
Yllätys
Koura
Hook-A-Duck
Läpi harmaan kiven
Snake II
Digger Simulator
Biisikärpänen
Clash of Clans

VA
80
9
6

KU
100
16
6
7

3
13
6

7
33
6
5
6
6
7
3
15
6
4
5
10

3
22
9
6
7

KE/PU
100
23
4
3
7
6
3
20
7
6

SI/HA
120
26
6
4
7
6
3
22
9
6
7

34
4
4
6
6
6
5
3

7
32
4
4
6
6
6
3
3

19
6
4
4
5
9
2

17
6
3
4
4
8
2

38
4
4
6
6
6
5
3
4
19
6
4
4
5
15
3

3
3

3
2
3
4

3
4

3

3
4

Tulokset ja palkintojenjako
Kilpailun tulokset julkaistaan kilpailun nettisivuilla. Palkintojenjako pidetään
keskiviikkona 2.10.2019 klo 18.00 Sellon kirjaston Stagella. Paikalle ovat
tervetulleita kaikki vartiot fiilistelemään kisaa. Tilaisuus kestää noin tunnin.
Vartiot
saavat
palkintojenjaon
yhteydessä
kilpailussa
tekemänsä
kätevyystehtävät.

Löytötavarat
Löytötavaroita voi tiedustella maalista ja sen sulkeuduttua Espoon Partiotuen
toimistolta (ept@partio.fi) lokakuun loppuun saakka.

Kilpailun tekijät
Tuomarineuvoston puheenjohtaja ilmoitetaan ensimmäisen kilpailupäivän
aamuna.
Tuomarineuvosto
Kilpailunjohtaja
Tuomarineuvoston pj
Valvoja
Järjestelytoimikunta
Kilpailunjohtaja
Varajohtaja
Järjestelysihteeri
Tehtäväpäällikkö
Tehtäväsihteeri
Huoltopäällikkö
Kilpailukeskuspäällikkö
Ratamestari
Tulospäällikkö
Tilannekeskuspäällikkö
Viestintäpäällikkö

Arttu Arponen

Lounapartio

Heidi Lehtikuja

Kauka-Kuutit (Vespa)

Arttu Arponen
Laura Puusola
Hannamari Haikonen
Akseli Konttas
Iida Rantanen
Paavo Nissinen
Jesse Jyrälä
Lauri Hollo
Joona Särkijärvi
Antti Karjasilta
Kale Koivunotko

Lounapartio
Mastonvartijat
Mastonvartijat
Lounapartio
Karhunvartijat
Mastonvartijat
Lounapartio
Kaskenpolttajat
Lounapartio
Kaskenpolttajat
Mesikämmenet

Vuoden 2018 Metro-Punkun voittajat
Valkoinen
I.
II.
III.

Rantakanat – Hespartto
Vihtaveikot – Viikin Vesikot
Pistepirkot – Haukkavuoren Haltiat

Kultainen
I.
II.
III.

Suihku – Kivenlahden Piilevät
Pöllöt – Mastonvartijat
Kaatunut ahkio – Kelotytöt

Keltainen
I.
II.
III.

Ghettoketut – Hespartto
Ogokikokikok – Hespartto
Ikivihree – Nuuksion Eräkarhut

Punainen
I.
II.
III.

Pommacit – Malmin Tuulenkävijät
Hukat – Helsingin Metsänkävijät
Northern Adventure team – Niipperin Nuolihaukat

Sininen
I.
II.
III.

Var10 – Niipperin Nuolihaukat
Kärpiöt – Viestitytöt
Kipeät mangot – Karhunvartijat

Harmaa
I.
II.
III.

Dúnedain – Olarinmäen Samoojat
Van der Laantje – Niipperin Nuolihaukat
Vaakatrilli – Lounapartio

Liitteet
• Vastuuvapauslomake alle 7-vuotiaalle osallistujalle kultaisessa sarjassa.
Huoltaja täyttää.
• Alaikäisen kilpailijan osallistumislupalappu kopioitavaksi: jokaisen
alaikäisen kilpailijan huoltaja täyttää. Vartionjohtaja säilyttää vartion laput
kilpailun ajan.
• Ilmoittautumislomake: palautetaan valmiiksi täytettynä ennen kilpailun
lähtöä.

ALLE 7-VUOTIAAN KISAAJAN LUPA OSALLISTUA ESPOON
PUNANEN PELURI-PUNKKU ’19 PARTIOTAITOKILPAILUUN 21.22.9.2019
Lapseni ___________________________________________ ei ole Suomen Partiolaisten jäsen
ja näin ollen osallistuu Peluri-Punkkuun 21.-22.9.2019 huoltajan vastuulla.
Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys:

ALAIKÄISEN KISAAJAN LUPA OSALLISTUA ESPOON PUNANEN
PELURI-PUNKKU ’19 PARTIOTAITOKILPAILUUN 21.-22.9.2019
(palautetaan kisavartion johtajalle)
Annan lapselleni ___________________________________________________________ luvan
osallistua Peluri-Punkku-partiotaitokilpailuun oman kilpailuvartionsa kanssa 21.22.9.2019. Olen saanut kilpailusta riittävät tiedot.
Huoltajan nimi ja puhelinnumero kilpailun aikana:

..................................................................................

Annan lapselleni ___________________________________________________________ luvan
osallistua Peluri-Punkku-partiotaitokilpailuun oman kilpailuvartionsa kanssa 21.22.9.2019. Olen saanut kilpailusta riittävät tiedot.
Huoltajan nimi ja puhelinnumero kilpailun aikana:

..................................................................................

Annan lapselleni ___________________________________________________________ luvan
osallistua Peluri-Punkku-partiotaitokilpailuun oman kilpailuvartionsa kanssa 21.22.9.2019. Olen saanut kilpailusta riittävät tiedot.
Huoltajan nimi ja puhelinnumero kilpailun aikana:

..................................................................................

Annan lapselleni ___________________________________________________________ luvan
osallistua Peluri-Punkku-partiotaitokilpailuun oman kilpailuvartionsa kanssa 21.22.9.2019. Olen saanut kilpailusta riittävät tiedot.
Huoltajan nimi ja puhelinnumero kilpailun aikana:

..................................................................................

ILMOITTAUTUMISLOMAKE PELURI-PUNKKU 21.-22.9.2019
Palautetaan kilpailun lähdössä ilmoittautumisen yhteydessä.
Vartion nimi ja lpk
Kilpailunumero ja sarja
Henkilömäärä
Kilpailuvartion johtajan nimi
Puhelinnumero hätätapauksissa (jos puhelin mukana)

Vartion
jäsenet

Nimi

Ikä
(31.12.2019)

Partiolainen

EVP

1 (vj)
2
3
4
5
6

Valkoisen sarjan mahdollisille saattajille:
Tiedämme, että olemme saattamassa vartiota. Toimimme henkisenä tukena
emmekä osallistu tehtävien tekemiseen.
Saattajan/saattajien nimet, iät ja puhelinnumerot:
Nimi

Ikä

Puhelinnumero

Partiolainen

EVP

Ilmoittajan allekirjoitus: ___________________________________________________________

KILPAILUSSA NÄHDÄÄN!
YHTEISTYÖSSÄ:

