
 

Joukkueet: Kilpailupentueen koko on 4 - 8 sudenpentua iältään 7 - 10 vuotta. Iät lasketaan kilpailuvuonna 

täytetyin vuosin. Pentueen kaikilla jäsenillä tulee olla Suomen Partiolaisten vuoden 2016 jäsenmaksu 

maksettuna. Pojat ja tytöt kilpailevat samassa sarjassa.  

Saattaja:  Pentueella on oltava mukana vähintään 15-vuotias saattaja, joka kulkee pentueen mukana koko 

kilpailun läpi, mutta ei osallistu tehtävien suorittamiseen, ellei sitä erikseen mainita. Saattaja voi auttaa 

pentuetta tehtäväkäskyn lukemisessa ja vastausten kirjoittamisessa, mutta hän ei saa neuvoa itse suorituksessa. 

Saattajalla ei tarvitse olla aikaisempaa partiokokemusta.  

Osallistumismaksu: 40 euroa/joukkue. Maksu laskutetaan lippukunnilta ilmoittautumisajan päätyttyä.    

Ilmoittautuminen: Saman sisältöiset kilpailut järjestetään Jämijärvellä ja Raisiossa. Kilpailuihin 

ilmoittaudutaan viimeistään 7.4.2016 Kuksaan. Vain saattaja ilmoittautuu. 

Jämijärven kilpailu: https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=9502  

Raision kilpailu: https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=9503  

Ilmoittautumisessa on mainittava pentueen nimi ja koko, lippukunta, kaikkien jäsenten erityisruokavaliot sekä 

saattajan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja mahdolliset erityisruokavaliot.  

Kilpailuun otetaan mukaan Pohjoisen kisoissa 50 ja Etelän kisoissa 70 ensimmäisenä ilmoittautunutta 

joukkuetta. Ilmoittautumisen voi maksutta peruuttaa 7.4 asti. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista 

veloitetaan osallistumismaksu – lippukunta voi asettaa tilalle toisen joukkueen. 30.4 jälkeen tehdyistä 

peruutuksista tai saapumatta jättämisestä peritään kaksinkertainen osallistumismaksu. Järjestäjä voi asettaa 

jälki-ilmoittautumisen, mikäli tapahtumassa on tilaa.  

Yhteiskuljetus: Partiopiiri järjestää lisämaksullinen yhteiskuljetuksen, jos kiinnostuneita on riittävästi. 

Halukkuus yhteiskuljetukseen tulee ilmoittaa joukkueen ilmoittautumisen yhteydessä.  

Ennakko-ohje: Ennakko-ohje toimitetaan ilmoittautuneille joukkueille viimeistään 14.4.2016.   

Tehtäväluettelo:  

Rakenna Roihu                6  

Fiksu kipinä                     3  

Kipinästä roihuksi          6  

Kipinä veden vartijana  5  

Kipinä suunnistaa  

Syty ja sammu ABC   

Kipinän iloiset värit  

Kipinä pohtii    

4  

4  

6  

3  

Ratkeaako    

Kipinä auttaa    

Syttyykö kipinä?  

Sammuuko kipinä?  

4  

6  

4  

4  

Lisätietoja: www.lounaissuomenpartiopiiri.fi/tapahtumat/l-spn-sudenpentukilpailut  

Kilpailujen johtajat  

Pohjoinen:   Marita Hakala, Jämijärven Miilunvartijat, 0400 258 267, marita.hakala7@gmail.com  

Etelä:    Susanna Purtsi, Maarian Tähkät, 0408281453, susannapurtsi1@gmail.com   

Toni Kallio, Koroisten Ritarit, 0405531527, tonikall@gmail.com  

 

  

Sudenpentukilpailu 07.05.2016   

Pohjoinen: Jämijärvi (Jämi   Areena )   ,  Etelä: Raisio ( Kerttulan liikuntakeskus )   

  
  

Partiotoimistolla kysymyksiin vastaa   Riikka Hosiosto,  riikka.hosiosto@partio.fi , 050   312 9425   

Kipinän Hetki  sudenpentukilpailun järjestävät Pohjois - Satakunnan   Alue    ja  Maarian Partioyhtymä   


