
HAPSU – SUDENPENTU- JA
SEIKKAILIJAKILPAILU
Ajankohta 7.5.2022
Paikka Oulu
Järjestäjä Pohjanmaan Partiolaiset ry

Saammeko esitellä: tässä on Hapsu, näiden kisojen tarinan sankari.
Hän on iloinen koululainen ja innokas partiolainen. Hapsu pohdiskelee
paljon, miten maailma toimii. Hän on ennakkoluuloton tutkija, joka
tarttuu ripeästi toimeen, kun keksii jotain mielenkiintoista – aito
partiolainen siis!

Hapsua kiinnostaa kovasti, miten omat teot vaikuttavat luontoon ja
ympärillämme oleviin ihmisiin. Tämän vuoden kisojen teema on
kestävä kehitys ja Hapsun puuhien avulla opimme, mitä se voi
tarkoittaa meidän jokaisen arjessa.

Kootkaa siis joukkue, tutustukaa Hapsuun ja teemaan kivojen ennakkotehtävien avulla ja tulkaa
mukaan kisoihin! Tervetuloa!

SARJAJAKO
Sudenpennut: Kilpailupentueen koko on 4 - 8 sudenpentua iältään 7 - 10 vuotta.
Seikkailijat: Kilpailuvartion koko on 4 - 6 seikkailijaa iältään 10 - 13 vuotta. Iät lasketaan
kilpailuvuonna täytetyin vuosin. Pojat ja tytöt kilpailevat samassa sarjassa.

Kaikilla kisaajilla tulee olla vuoden 2022 jäsenmaksu maksettuna.

SAATTAJA
Pentueella/vartiolla on oltava mukana vähintään 15-vuotias saattaja, joka kulkee pentueen
mukana koko kilpailun läpi, mutta ei osallistu tehtävien suorittamiseen, ellei sitä erikseen
mainita. Sudenpentukilpailussa saattaja voi auttaa pentuetta tehtäväkäskyn lukemisessa ja
vastausten kirjoittamisessa, mutta hän ei saa neuvoa itse suorituksessa. Saattajalla ei tarvitse
olla aikaisempaa partiokokemusta.

Kilpailuun osallistumisen mahdollistamiseksi tarvitsemme saattajia huoltajista. Saattajaksi voi
ilmoittautua lapsen ilmoittautumisen yhteydessä Kuksassa. Sudenpentu- ja seikkailijakisat ovat
mainio mahdollisuus päästä kurkkaamaan lapsen partioharrastukseen ja viettämään mukava
retkipäivä yhdessä.



Lisätietoa, tarvittavat varusteet ym. ilmoitetaan osallistujille lähempänä tapahtumaa.
Kisoihin kuljetaan omilla kyydeillä.

ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittaudu mukaan kisaamaan su 10.4.2022 mennessä osoitteessa:
kuksaan.fi/50089

Kokoamme Pohjan Veikkojen ilmoittautuneista sudenpennuista ja seikkailijoista sopivat
kisajoukkueet ja ilmoitamme mukaan lähteville saattajille oman ryhmän jäsenet.

OSALLISTUMISMAKSU
Osallistumismaksu on 10 euroa/kisailija. Lippukunta laskuttaa maksun osallistujilta.
Osallistumismaksu sisältää kilpailumateriaalin sekä lämpimän ruuan kilpailun aikana.

INFOA KISOJEN UUDISTUNEESTA ILMEESTÄ POHJAN VEIKKOJEN VIESTINNÄSSÄ
Vastedes tunnistat kaikki partiotaitokisojen materiaalit ja julkaisut tämänkin tiedoston ylälaidassa
olevasta logosta. Logon keskellä puuhailee kisavartio ja näitä kisavartion jäseniä saattaa myös
seikkailla edellä mainituissa materiaaleissa. Mitä vartio sinun mielestäsi tekee logossa? Entä
löydätkö vartiolaisia muualta tästä infokirjeestä?

Ystävällisin terveisin,
Sudenpentujen laumanjohtajat ja seikkailijoiden joukkueenjohtajat

Koronaepidemian vaikutukset toimintaan
Lippukunnan toiminnassa on pyritty ottamaan korona-epidemia huomioon mahdollisimman
kattavasti. Kaikista varotoimenpiteistä huolimatta lähipartiossa on aina jonkin asteinen tartuntariski. Ota
yhteyttä omiin johtajiin tai tapahtuman järjestäjiin, jos tapahtumaan osallistuminen mietityttää.
Riskiryhmään kuuluvan henkilön osallistumisen partiotapahtumaan arvioi osallistuja itse tai osallistujan
huoltaja. Tarvittaessa voi konsultoida lääkäriä (Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin koronainfo).

Kaikista tapahtumista (retket, leirit, kokoukset, tapaamiset jne.) voi jäädä pois omalla ilmoituksella ilman
perumiskuluja, jos tuntee olonsa sairaaksi tai epäilee koronatartunaa. Tapahtumiin ei saa osallistua
sairaana tai edes lieväoireisena tai jos on altistunut koronalle.

https://www.ppshp.fi/Potilaille-ja-laheisille/Koronavirus/Sivut/default.aspx

