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NIITTYKÄRPÄT KISAAMAAN! - 
OPAS PARTIOTAITOKISOIHIN LÄHTIJÖILLE 

Partiotaitokilpailuja järjestetään kaikille ikäkausille ja kilpailut ovat erinomainen menetelmä 
partiokasvatuksessa. Ongelmanratkaisutaidot kehittyvät, kun ratkotaan tehtäviä yhdessä. 
Partiossa kilpaillaan aina joukkueena ja tehtävissä menestyy parhaiten monipuolisella osaamisella 
ja yhteistyöllä. Partiotaitokilpailut kuuluvat kaikkien ikäkausien ohjelmaan. 

Milloin kisoihin? 

Lippukunnan oma pt-kisa eli Päkmä järjestetään keväisin, huhti- tai toukokuussa. Päkmään 
voivat osallistua kaikki ikäkaudet sudenpennusta aikuisiin. Vaeltajat ja aikuiset ovat 
järjestelytehtävissä.  
 
Pohjanmaan Partiolaiset ry:n kilpailut vuosittain: 

 Sudenpentu- ja seikkailijakisat huhti- tai toukokuussa.  
 Talvikisat, joissa kilpaillaan tarpoja-, samoaja- ja vaeltajasarjoissa (or/vi, si/pu, 

ru/ha). Kilpailut järjestetään helmi-maaliskuussa.  
 Kevätkisat, joissa kilpaillaan tarpojasarjoissa (or/vi). Kilpailut järjestetään 

toukokuussa. 
 Syyskisat, joissa kilpaillaan samoaja- ja vaeltajasarjoissa (si/pu, ru/ha). Kilpailut 

järjestetään syyskuussa. 
 
Vuosittain järjestetään kolmet partiotaitojen SM-kilpailut:  

 Talvikisat, joissa kilpaillaan tarpoja-, samoaja- ja vaeltajasarjoissa (or/vi, si/pu, 
ru/ha). Kilpailut järjestetään helmi-maaliskuussa. 

 Kevätkisat, joissa kilpaillaan tarpojasarjoissa (or/vi). Kilpailut järjestetään 
toukokuussa.  

 Syyskisat, joissa kilpaillaan samoaja- ja vaeltajasarjoissa (si/pu, ru/ha). Kilpailut 
järjestetään syys-lokakuussa. 

 
 
Sarjajako (uudet säännöt tulevat voimaan 1.4.2019): 
 
Sudenpentukilpailut: 
Kilpailupentueen koko on 4-8 sudenpentua. Tytöt ja pojat kilpailevat samassa sarjassa. Pentueella 
on mukana aikuinen saattaja, joka ei auta tehtävien teossa.   
 
Seikkailijakilpailut: 
Kilpailujoukkueen koko on 4-6 seikkailijaa. Tytöt ja pojat kilpailevat samassa sarjassa. Joukkueella 
on mukana saattaja, joka ei auta tehtävien teossa. Kisavartion jäsenten iät lasketaan 
kilpailuvuoden kuluessa täytetyin vuosin, eli ikä on suoraan kilpailuvuosi miinus syntymävuosi. 
 
Tarpoja avoin (vihreä)  
Kilpailuvartiossa on 4-6, 12–17-vuotiasta jäsentä. Kilpailuvartion jäsenten yhteenlasketut iät 
korkeintaan: 
4 hlö 58 v 
5 hlö 73 v 
6 hlö 87 v 
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Tarpoja naiset (oranssi) 
Kilpailuvartiossa on 4-6, 12–17-vuotiasta jäsentä, jotka ovat kaikki naisia. Kilpailuvartion 
jäsenten 
yhteenlasketut iät korkeintaan: 
4 hlö 58 v 
5 hlö 73 v 
6 hlö 87 v 
 
Samoaja avoin (punainen) 
Kilpailuvartiossa on neljä 14–18-vuotiasta jäsentä. Kilpailuvartion jäsenten yhteenlaskettu ikä saa 
olla korkeintaan 68 vuotta. 
 
Samoaja naiset (sininen) 
Kilpailuvartiossa on neljä 14–18-vuotiasta jäsentä, jotka ovat kaikki naisia. Kilpailuvartion 
jäsenten yhteenlaskettu ikä saa olla korkeintaan 68 vuotta. 
 
Vaeltaja avoin (harmaa) 
Kilpailuvartiossa on kolme vähintään 18-vuotiasta jäsentä. Sarjan sisällä ratkotaan 
vaeltajaikäkauden mestaruus niiden vartioiden kesken, joiden kaikki jäsenet ovat 18-23-vuotiaita. 
Tämä tehdään poimimalla kyseiset vartiot erilleen yhteisestä tulosluettelosta – tehtävien pisteitä 
ei lasketa erikseen. 
 
Vaeltaja naiset (ruskea) 
Kilpailuvartiossa on kolme vähintään 18-vuotiasta jäsentä, jotka ovat kaikki naisia. Sarjan sisällä 
ratkotaan vaeltajaikäkauden mestaruus niiden vartioiden kesken, joiden kaikki jäsenet ovat 18-
23-vuotiaita. Tämä tehdään poimimalla kyseiset vartiot erilleen yhteisestä tulosluettelosta – 
tehtävien pisteitä ei lasketa erikseen. 
 
Kevyt sarja (keltainen) 
Kilpailuvartiossa on 2-5 vähintään 15-vuotiasta jäsentä. 
 

Mistä saan tietoa kisoista? 

Tarkemmat tiedot Päkmästä saat omalta johtajaltasi tai lippukunnan nettisivuilta. 
Pohjanmaan Partiolaisten kilpailujen kisakutsut julkaistaan Pohjan Puhurissa, piirin nettisivuilla 
ja tapahtuman omilla sivuilla. 
 
Suomen Partiolaisten kilpailujen kisakutsut julkaistaan Partio-lehdessä ja tapahtuman omilla 
sivuilla. Seuraa aktiivisesti myös Niittykärppien kalenteria nettisivuilla sekä eri somekanavia, 
esim. Facebookia ja Instagramia. 
 

Miten ilmoittaudun? 

Partiotaitokisoissa kilpaillaan aina joukkueena. Sudenpentu- ja seikkailijakisoihin osaston 
johtajisto kokoaa joukkueet halukkaista. Yleensä joukkueet muodostuvat luonnollisista laumoista 
tai seikkailijajoukkueista, mutta tarvittaessa ryhmiä yhdistellään, jotta kaikki halukkaat pääsevät 
osallistumaan.  
 
Tarpojat ja siitä vanhemmat ikäkaudet saavat vapaasti itse koota kisajoukkueen, kunhan 
joukkueen kokoonpano on sääntöjen mukainen. Jos haluat lähteä kisoihin, mutta et tiedä kenen 
kanssa, juttele partiokavereillesi ja kootkaa yhdessä joukkue. Jos kukaan lähimmistä kavereistasi 
ei pääse kisoihin mukaan, juttele asiasta luotsille hyvissä ajoin.  
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Ilmoittautumiset hoidetaan: 

Sudenpentu- ja seikkailijakisat:  
Yksi johtaja osastosta (osaston kisavastaava) hoitaa joukkueiden ilmoittautumiset Kuksassa, 
toimittaa osallistujaluettelon seurakunnan taloustoimistoon Matti Ruotsalaiselle sekä tarvittaessa 
anoo raha-avustusta Partiotyön Tuki ry:lta etukäteen kaikille kisoihin lähtijöille.  
 
Tarpojat ja sitä vanhemmat: 
Joukkue ilmoittautuu kisavastaavalle Eppu Lumpeelle. Ilmoittautumisvaiheessa joukkue ilmoittaa 
vartionjohtajan, joukkueen jäsenet, ruoka-aineallergiat, majoitustarpeen kisakeskuksessa, 
kyydityssuunnitelmansa sekä haluavatko syödä aamu- tai iltapalaa kisakeskuksessa.  
Vartionjohtaja hoitaa ilmoittautumisen Kuksassa (ilmoittautuessa tarvitaan samat tiedot, jotka on 
toimitettu Epulle). 
 
Kisavastaava Eppu toimittaa osallistujaluettelon seurakunnan taloustoimistoon Matti 
Ruotsalaiselle sekä tarvittaessa anoo raha-avustusta Partiotyön Tuki ry:lta etukäteen kaikille 
kisoihin lähtijöille.  

Osallistumismaksut ja muut kulut:  

Lähtökohtaisesti jokainen kisoihin lähtijä maksaa kaikki osallistumiskulunsa itse. Limingan 
partiotyöntuki ry tukee mahdollisuuksien mukaan kustannuksissa etukäteen haettuna ja tilanteen 
mukaan päätettynä. Kisavastaavat hoitavat anomuksen Partiotyöntuen puheenjohtajalle ennen 
tapahtumaa.   
 
Kun lasku saapuu seurakunnan taloustoimistoon, Matti Ruotsalainen laskuttaa jokaista 
osallistujaa hänelle toimitetun osallistujaluettelon mukaisesti. Mahdollisesti Partiotyöntuelta 
saatu avustus vähennetään laskusta.  
 

Mitä teen, jos olen ilmoittautunut, enkä pääse? 

Tällaisessa tapauksessa tehtävänäsi on hommata itsellesi tai joukkueellesi sijainen, sillä 
osallistumismaksuja ei palauteta. Sudenpentu- ja seikkailijakisoissa sekä oranssin ja vihreän 
sarjan kisoissa joukkueessa voi olla vaihteleva määrä jäseniä, joten sijaista ei välttämättä tarvita. 
Isompien sarjoissa kilpailuun voi osallistua myös vajaalla joukkueella kilpailun ulkopuolella, 
tuomarineuvoston luvalla. Lähes aina lupa heltiää, mutta jos syystä tai toisesta lähdette kisoihin 
vajaalla joukkueella, vartionjohtaja ilmoittaa asiasta kilpailunjohtajalle tai sihteerille. 
 
Mahdollinen Partiotyön Tuki ry:n avustus ei koske niitä joukkueita, jotka ilmoittautuvat ja jättävät 
menemättä kisoihin. 

Lisätietoa partiotaitokisoista: 

Kisavartion opas (tieto vanhentunut sääntöjen ja sarjajaon osalta, 
mutta sivulta 8 eteenpäin asiaa)  
https://www.tampereenkotkat.fi/wp-content/uploads/kisavartion-opas.pdf 
 
Partiotaitokilpailujen säännöt https://www.partio.fi/wp-
content/uploads/2018/12/PT_kisas%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t_2018-3.pdf 
 
Hämeen Partiopiirin kisajaoston nettisivut 
https://hp.partio.fi/lippukunnalle/ohjelma-ja-koulutus/kilpailut/ 


