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Vaasan Metsäveikot     14.9.2018 

Toimintakilpailun säännöt 
Toimintakausi 2018-2019 

Kisaa käydään näin 

1. Osallistu partiotoimintaan mahdollisimman paljon 

2. Ryhmän johtaja ilmoittaa lomakkeella kuukausittain mihin tapahtumiin kukin on 

osallistunut 

3. Pisteet lasketaan kuukausittain ja pistetilannetta voi seurata kolon seinältä ja lippukunnan 

kotisivuilta. Pisteet ilmoitetaan nimen yhteydessä. 

Sarjat 

1. Vartiot 

2. Vartiolaiset 

3. Johtajat eli  VJ:t, AVJ:t, supe-, seik- ja muut LPK johtajat. 

Palkinnot 

 Palkinnot ovat hyvät. Palkintona on mm. retkeilyvälineitä.  

 Paras palkinto arvotaan vartiolaisten sarjassa parhaan puoliskon kesken. 

 Vartiolaisten sarjassa 750 pistettä ylittäneet saavat henkilökohtaiset palkinnot 

 Johtajien sarjassa paras kolmannes palkitaan 

Toimintakilpailun säännöt 

§1. Toimintakilpailu käydään 31.8.2018- päättäjäiset 2019. 

§2. Kullekin osallistujalle lasketaan kuukausittain partiotapahtumista kertyvät pisteet. Pisteitä saa kaikista 

partiotapahtumista, allaolevassa taulukossa on lueteltu yleisimmät. Kustakin tapahtumasta saatavat 

pisteet on kerrottu pistelomakkeessa. 

§3. Partiotapahtumaksi lasketaan tapahtuma jossa on 

3.1. useampia partiolaisia ja 

3.2. tehdään partiomaisia asioita ja 

3.3. huivit ovat tilanteen salliessa kaulassa 

§4. Pisteet lasketaan johtajan täyttämästä pistelomakkeesta. Lomakkeet palautetaan sähköpostilla kuvana 

seuraavan kuun 7. päivään mennessä. Palautusosoite on: mikko@siIIander.com ja samalla 

vesa.rintamaki@gmail.com 

§5. Kuukausittain saatetaan antaa korkeampia pisteitä erikseen nimettävistä tapahtumista. 

§6. Ryhmät saavat pisteitä osallistujien suhteessa. Jos 8-henkisestä ryhmästä 5 on kokouksessa mukana, 

vartio saa kokouksen pisteet kerrottuna 5/8 eli: 15p x 5/8 = 9,375p 

§7. Johtajat ilmoittavat omat pisteensä joko nettilomakkeella tai oman ryhmän pistetaulukon yhteydessä. 

§8. Pisteiden myöhästymisestä rokotetaan vartionjohtajalta 10% kyseisen kuun pisteistä. 

§9. Jos ryhmän jäsen lopettaa partion, hänet otetaan huomioon ryhmän pisteitä laskettaessa vielä 2kk 

§10. Pistetilannetta voi seurata kolon seinältä ja lippukunnan kotisivuilta.  

§11. Tuomaristo voi tarkentaa sääntöjä kisan edetessä, ja tuomaristoon voi olla yhteyksissä koska vaan jos 

haluaa tarkennuksia tai haluaa ehdottaa parannuksia sääntöihin. 

§12. Voittajat julistetaan ja palkinnot jaetaan toimintakauden päättäjäisten yhteydessä keväällä. Palkinnot 

jaetaan läsnäolijoille paremmuusjärjestyksessä. 

Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä Silliin eli Mikko Sillanderiin (O5O-4821579 tai 

mikko@siIIander.com 
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Pisteet 

 Tapahtuma Esimerkki Pisteet 

Kokous 
Normaali viikkokokous 
Toiselle ikäkaudelle vedetty kokous 

15 

Erikoiskokous poissa kololta 
Kekseliäämpi kokous, esimerkiksi käynti kirkossa, Korsholman linnan raunioilla, 
Vankileiri #24:llä tai urheilemassa 

25 

LPK-tapahtuma Vaikkapa puurojuhla, jouluaatto, itsenäisyyspäivä, paketointi (max 3krt/kk) 15 

Päiväretki Vähintään 4h kestävä retki 20 

Majaretki Vartion oma majaretki 40 

Talkoot  Talkoot. No, talkoot. 20 

Laavuretki Kangas- tai hirsilaavulla 50 

Telttaretki Yöretki jolla yövytään teltassa 50 

PT-kisa päivä  Partiotaitokisat, päiväkisa, järjestäjänä tai osallistujana 20 

PT-kisa yö Partiotaitokisat, yökisa, järjestäjänä tai osallistujana 70 

Partioparaati The one and only 20 

LPK-tapahtuma Puurojuhla, Itsenäisyyspäivän juhla, vanhempainilta tai vastaava 15 

Kurssi Partiojohtaja, Erätaito- tai EA-kurssi 50 

Vaellus Yön yli kestävä ja yli 10km pitkä vaellus. 50 

Leiri Syysleiri, talvileiri, kesäleiri 50 

Kahden yön retki Kaksi yötä kestävä retki 60 

Piirin tapahtuma  Luottissemma, piirin syyskokous. 20 

   
Johtajien sarjassa laskettavat pisteet 

Johtajien kokous VJN, Johtajaneuvosto tai jonkin tapahtuman suunnittelukokous 15 

Vanhempien mukaan ottaminen 
Esimerkiksi vanhempainilta = kokous + 20, johtajalle ja ryhmälle 

+20 

 


