Ennakko-ohje

Punkun kisatoimikunnan terveiset
TuhoPunkku jouduttiin vallitsevan tilanteen johdosta valitettavasti siirtämään vuodelle 2021.
Kisatoimikuntamme näki kilpailun järjestämisen Punkun ansaitsemalla tavalla mahdottomaksi, ja
päätimme mieluummin siirtää Punkkua vuodella, kuin tehdä vajavaisen ja vähän
kädenlämpöisen kilpailun.
Punkun sijaan pääsemmekin tänä vuonna pilotoimaan aivan uudenlaista partiotaitokilpailua.
Punkun järjestäjien kanssa kokosimme kasaan etäkilpailun, jollaista ei ole ennen nähty.
Voimme ottaa yhdessä tilanteesta kaiken irti ja tehdä TäysTuho 2020:sta partiovuoden parhaan
etätapahtuman. Tämän kilpailun tärkein järjestäjä oletkin juuri sinä, osallistuja!
Tervetuloa mukaan tekemään tuhoisaa jälkeä TäysTuho 2020 -etäkilpailussa! Kisassa pääset
mukaan kokemaan jokavuotisen Punkkuhuuman, vaikka se aito ja oikea kilpailu siirtyikin
vuodella eteenpäin. TäysTuhossa pääset tunnustelemaan ennakkoon ensi vuoden TuhoPunkun
tunnelmia ja ehkä jopa kokeilemaan jotain Punkkuun tulevan tehtävän esiastetta!
Tehtävätiimimme on valikoinut sopivia tälle syksylle suunniteltuja Punkun tehtäviä ja lisännyt
mausteeksi muutaman uuden vielä paremmin etäkilpailuun sopivan tehtävän. Tehtävien lisäksi
tämä kilpailu painottuu perinteisestä partiotaitokilpailusta poiketen fyysisyyden ja sisun sijaan
erityisesti viestintään ja yhdessä tekemiseen. TäysTuhossa saa ja pitää somettaa!
Järjestetäänhän koko kilpailu Instagramissa. Yleensä partiotaitokilpailuissa pääset näkemään
hyvin vähän muiden suorituksia, mutta tällä kertaa voit seurata muiden tekemisiä kisan aikana,
kommentoida niitä ja vuorovaikuttaa muiden vartioiden kanssa. Tähän kannustammekin kaikkia
osallistujia.
Vespan alueen lippukunnista koottu järjestelytoimikunta toivottaa kaikki lämpimästi
tervetulleeksi mukaan kisaan!

Yhteystiedot
Ongelmia?
Ota yhteys kisan IG kanavaan @taystuho2020
Ongelmia IG:n kanssa tai muuten vaan mieluummin olet yhteydessä toisesta kanavasta?
Laita viestiä TäysTuho 2020 häärääjille:
Aku Mustalahti
Puhelin ja WhatsApp: 0407488688
Telegram: @taystuho2020
Niilo Lehtikuja
Puhelin ja WhatsApp: 0504121044
Telegram: @Lehtikuja

Käytännön järjestelyt
Varsinaisten varusteiden ja materiaalien lisäksi vartio tarvitsee mukaan ainakin yhden
älypuhelimen, jossa toimii kamera ja GPS sekä on puhelimeen on asennettuna Instagram ja
Sports Tracker. Voitte luoda vartiollenne uuden Instagram-tilin tai käyttää kilpailussa jotain
olemassa olevaa tiliä, kuten vartion jäsenen tai lippukunnan IG-tiliä.
Kilpailun tehtäviin vastataan Instagramissa. Jokaiseen tehtävään tulee sen mukana tarkemmat
palautusohjeet. Jokaiseen tehtäväpalautukseen tägätään @taystuho2020 sekä merkitään
#sarjanväritaystuho2020 ja #tehtävännimitaystuho2020. Mikäli tehtävän palautus eroaa tästä
ohjeesta jotenkin, se mainitaan erikseen tehtävänannossa.
Huomioithan, että partiovakuutus tai TäysTuho 2020 ei korvaa elektroniikkaa sen rikkoutuessa.
Suositamme tämän vuoksi varovaisuuteen sekä tarkastamaan omien vakuutusten ehdot
etukäteen. Vartio toimii kisan aikana itsenäisesti ja vartion johtaja vastaa toiminnan
turvallisuudesta Suomen Partiolaiset ry:n Turvallisuusohjeiden mukaisesti. Ongelmatilanteissa
voi ottaa yhteyttä TäysTuho 2020 järjestelytoimikuntaan joko IG:n kautta tai puhelimitse.
Hätätilanteessa tulee kuitenkin ensisijaisesti ottaa yhteyttä yleiseen hätänumeroon 112.
Käytännön asioissa kysymykset kannattaa suunnata Instagramissa @taystuho2020 -kanavalle.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen kilpailuun tapahtuu seuraamalla @taystuho2020 IG-tiliä, sekä luomalla
vartionne IG-tilille postauksen, jossa on:
-

Tägättynä @taystuho2020

-

Ilmoitettuna selkeästi vartion nimi

-

Ilmoitettuna vartion sarja muodossa #sarjanväritaystuho2020 (Esim.
#sihataystuho2020)

Ilmoittautuminen tulee tehdä kilpailuaamuun 19.9.2020 klo 9 mennessä.

Sarjajako
TäysTuho 2020 sarjat mukailevat vahvasti perinteisiä Espoon Punasen sarjoja. Kultaista sarjaa
ei ole, sillä kaikki sarjat muistuttavat TäysTuhossa perinteistä Punkun kultaista vakavuudeltaan.
TäysTuhossa ei ole erikseen tyttöjen tai poikien sarjoja eli sarjat jakautuvat vain iän mukaan.
Vartion koko ei ole TäysTuhossa ihan niin tarkka vaan vartio jakautuu sarjaansa ikärakenteen
mukaan. TäysTuho 2020 sarjat ovat seuraavat:
-

SiHa

Sininen ja Harmaa sarja eli vaeltajat ja sitä vanhemmat osallistujat.
Yleensä vartiossa on kolme jäsentä, mutta ei ole TäysTuhossa ihan niin
tarkkaa. #sihataystuho2020

-

KePu

Keltainen ja Punainen sarja eli samoajaikäiset osallistujat. Yleensä neljä
Jäsentä. #keputaystuho2020

-

Valkoinen

Ihan perinteinen valkoinen sarja, eli tarpojaikäisille. Mukana pitää olla
yksi tai kaksi vanhempaa saattajaa, jotka eivät saa osallistua
tehtäväsuorituksiin. #valkoinentaystuho2020

Saattajalle tärkeää:
Tänä vuonna valkoisen sarjan saattajalla on hieman erilainen rooli verrattuna perinteiseen
Punkkuun. Koska kilpailu järjestetään etänä, ei kilpailun puolesta ole tarjolla mitään palveluita,
eikä esimerkiksi ensiapua. Saattajan tehtävänä onkin varmistaa, että vartio pitää huolta omasta
ruokahuollostaan sekä vahtia vartion tekemisen turvallisuutta. Haaverin tai ongelmatilanteen
sattuessa saattajan rooli onkin TäysTuhossa Punkkua tärkeämpi!

Aikataulu
Tehtäviä avataan päivän mittaan tasatunnein välillä 9.00-18.00. Kaikki vartiot suorittavat
tehtäviä samanaikaisesti. Tehtävän ohjeet ja aikataulu ilmoitetaan IG-postauksin taystuho2020 tilillä tehtävän auetessa.
9.00

Ilmoittautuminen päättyy ja ensimmäiset tehtävät avataan

13.00-14.00

Yhteinen lounastauko

18.00

Viimeinen tehtävä avataan.

Tehtäväluettelo
 Nalkki
 Puikotus
 Kolmen tähden illallinen
 Milanossa Kiiltää
 Menovesi
 Urheilurataaja
 Välipala
 Pikamassa
 Kaahdet
 Solmutehtävä
Tehtävät ovat tässä listassa sattuman varaisessa järjestyksessä. Tämä tehtäväluettelo ei ole
välttämättä täydellinen ja oikeudet muutoksiin pidetään.

Kisaan valmistautuminen
Kilpailupaikka
Vartion tulee kerääntyä yhteen paikkaan suorittamaan kilpailutehtäviä. Paikan valinnassa
kannattaa ottaa huomioon mobiiliyhteydet sekä erilaisten tehtävien tekoon soveltuva maasto.
Paikalla tulee olla mahdollista liikkua vapaasti eri suuntiin, joten emme suosittele esimerkiksi
kaupungin keskustaa. Vartio saa toki liikkua vapaasti kilpailun aikana, jos haluaa esimerkiksi
pitää aktiivisemman retken TäysTuho 2020:n ohessa.

Elektroniikka
Vartiollanne tulee olla koko kilpailun ajan älypuhelin, jolla pystyy postaamaan Instagramiin.
Suosittelemme varaamaan puhelimelle latausmahdollisuuden ja vartiolle mahdollisuuksien
mukaan varapuhelimen. Kameran ja yhteyksien laatu saattaa vaikuttaa IG-postausten laatuun,
mutta varmasti mikä tahansa moderni puhelin riittää kilpailuun osallistumiseen. Vartionne voi
toki käyttää mitä vain elektroniikkaa materiaalin tuottamiseen, kunhan se saadaan postattua
Instagramiin.
Instagramin lisäksi puhelimella tulee olla asennettuna Sports Tracker. Suosittelemme
kirjautumaan molempiin sovelluksiin sekä tutustumaan niiden perus ominaisuuksiin hyvissä
ajoin ennen kisaa.

Latauslinkit:
Sports Tracker: https://www.sports-tracker.com/download
iOS IG: https://apps.apple.com/app/instagram/id389801252?vt=lo
Android IG: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.android&hl=en

Huomioithan, että partiovakuutus tai TäysTuho 2020 ei korvaa elektroniikkaa sen
rikkoutuessa. Suositamme tämän vuoksi varovaisuuteen sekä tarkastamaan
omien vakuutusten ehdot etukäteen.

Varustelista
Tässä kilpailussa kaikki varusteet on sallittu. Ainoat pakolliset varusteet ovat kattavat EAvarusteet hätätilanteiden varalle, sekä tarvittavat hygieniatuotteet. Suosittelemme kuitenkin
ottamaan mukaan myös nämä varusteet:
 Puhelin ja siihen liittyvät härpäkkeet
 EA-varusteet
 Käsidesi ja muut hygieniavarusteet
 Timpurinsaha
 Pora ja 8 mm terä (Ei valkoisella sarjalla)
 5 kpl sukkapuikkoja kokoa 3-4
 Puukko
 Kompassi
 Trangia tai muu retkikeitin
 Ruokailuvälineet
 Muistiinpanovälineet
 Omat eväät
 2 kpl vähintään 1,2 m pitkää 20x100 mm lautaa. (Laadun saa valita itse, mutta
suosittelemme täyskanttista ja vähäoksaista)
 50 kg kestävää narua vähintään 10 m. (Sama kuin yllä, mutta ainakin osa kannattaa olla
helposti solmittavaa)
 100 g yksiväristä villalankaa, Novita 7 Veljestä tai vastaava
 Ruoka-aineet (Mikäli vartiostanne löytyy ruoka-ainerajoituksia, korvatkaa tarvittavat
tuotteet mahdollisimman samanlaisella sopivalla tuotteella. Ei se ole ihan niin tarkkaa.)
o

250 g voita

o

3 dl sokeria

o

3 dl kaurahiutaleita

o

3 dl vehnäjauhoja

o

Kananmuna

o

Vaniljasokeria

o

Kanelia

o

Leivinjauhetta

Säännöt
Kilpailussa seurataan lähtökohtaisesti Espoon Punaisen virallisia sääntöjä niiltä osin kuin muu
ohjeistus sen sallii. Kilpailussa vaaditaan myös partiomaista käytöstä ja yleisen
epidemiatilanteen ohjeiden noudattamista sekä rehtiä kilpailuhenkeä.

Tulokset ja palkinnot
Pisteet sekä sarjojen voittajat julkistetaan kisan jälkeen Instagramissa taystuho2020-tilillä.
Kilpailun voittajat palkitaan ruhtinaallisesti.

Koronaviruksen huomioiminen
Huomioithan, että mikäli olet saanut infektio-oireita tai altistunut koronavirukselle ennen
kilpailua, tulee jäädä pois kilpailusta, jotteivät muut vartion jäsenet sairastu. Kilpailun aikana
luonnossa liikkuessa on huomioitava tarvittavat turvavälit sekä hyvä käsihygienia.

Tervetuloa kisaamaan!

