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Yleisaikataulu 

 

Perjantai 26.4.2019 

19:00 – 19:30 Majoitusta tarvitsevien saapuminen  

23:00 – 06:30 Hiljaisuus 

 

Lauantai 27.4.2019 

07:30  Ilmoittautuminen alkaa 

09:00  Ilmoittautuminen päättyy 

09:20  Avajaiset 

09:30  Lähtö 

10:00             Infotilaisuus tehtävärasteille tutustumisesta (media, huoltajat) 

n. 14:00         Ensimmäiset vartiot maalissa 

n. 17.30 Viimeiset vartiot maalissa 

15:00 – 18:00 Ruokailu 

n. 18:00         Palkintojen jako 

 

Tervetuloa 
Vartionne on ilmoittautunut Pohjanmaan Partiolaisten kevätmestaruuskilpailuun, joka 
järjestetään Kauhavan Kortesjärvellä 27.4.2019. Kilpailuun on ilmoittautunut kymmenen 
vartiota eri puolilta partiopiiriämme. 

Ottakaa tämä ohje mukaan, sillä erillistä käsiohjelmaa ei enää jaeta kilpailukeskuksessa. 

 

Kilpailun järjestäjät 
Pohjanmaan Partiolaiset ry toimisto@pohjanmaa.partio.fi 
Hallituskatu 35 A 5 044 716 9300 
90100 OULU www.pohjanmaa.partio.fi 
 

Markki-Partio ry 

Alue Krannin lippukunnat 

 

Yhteystiedot 
Kilpailun johtaja     Järjestelysihteeri 

Sami Nuottimäki     Mirva Korpi 

snuottimaki@gmail.com    mirva.korpi@lapua.fi 

040 8290780      040 5752471 



Kilpailukeskus 
Kilpailukeskuksena toimii Kitkan ulkoilukeskus, joka sijaitsee noin 4 kilometrin päässä 
Kortesjärven keskustasta. 

Kilpailukeskus on avoinna lauantaina 27.4 klo 07:00-21:00. Toimisto päivystää 
kilpailukeskuksessa koko sen aukioloajan. Toimistosta voi kysyä lisäohjeita asiasta kuin 
asiasta. Kilpailutoimiston puhelinnumero on 040-5752471. 

 

Saapuminen kilpailukeskukseen 
Kitkan ulkoilukeskus sijaitsee Kortesjärven taajamasta lounaaseen osoitteessa Kitkantie 64. 
Sinne on opastus tieltä numero 63. Tieltä käännytään etelästä tultaessa oikealle ennen 
kortesjärven taajaman liittymiä. 

Kilpailijoiden autot pysäköidään niille osoitetuille paikoille kilpailukeskuksen läheisyyteen. 
Autoja ei saa pysäköidä muualle kuin osoitetuille paikoille. 

 

Ilmoittautuminen kisapaikalla 
Vartioiden tulee ilmoittautua heti kilpailukeskukseen saavuttuaan. Vartiot saavat ennakko-
ohjeen mukana ilmoittautumislomakkeen. Vartio laittaa täytetyn ilmoittautumislomakkeen, 
henkilöllisyystodistukset ja mahdolliset Kuksasta tulostetut jäsenkortit vartion nimellä ja 
numerolla varustettuun kirjekuoreen. Vaihtoehtoisesti SP:n jäsenkortit voi käydä 
näyttämässä ilmoittautumispisteessä puhelimen näytöltä. 

HUOM! Kirjekuorta ei saa sulkea. VJ palauttaa kuoren kilpailukeskuksen 
ilmoittautumispisteeseen, joka sijaitsee kilpailukeskuksen ulko-oven läheisyydessä. 
Ilmoittautumispisteessä vartion ilmoittautumistiedot tarkastetaan. Kortit voi noutaa myös 
kilpailun jälkeen. 

HUOM! Jäsenkortin puuttumisen voi korvata tositteella maksetusta jäsenmaksusta tai 
ajanmukaisella kopiolla lippukunnan/piirin/SP:n jäsenluettelosta. Kilpailija, joka ei pysty 
osoittamaan maksettua jäsenmaksua, ei voi osallistua kilpailuun (SP säännöt 8§).  Jos 
epäilette, että vartionne ilmoittautumisessa on jotain tavanomaisesta poikkeavaa, niin 
selvittäkää asia etukäteen. Päätökset kilpailuvartioiden sulkemisesta kilpailun ulkopuolelle 
tekee tuomarineuvosto. 

 
 

Majoitus 
Kilpailuvartioille on varattu mahdollisuus majoittua Kitkan majalla lattimajoituksessa kisaa 
edeltävä yö.  Mikäli vartio ei ole ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittanut 
majoitustarpeestaan, tulee majoitukseen ilmoittautua 22.4. mennessä kilpailunjohtajalle. 
Majoitustiloissa on peseytymismahdollisuus. Mikäli majoittujia on paljon, järjestäjä pidättää 
itsellään oikeuden rajoittaa majoittujien määrää matkan pituuden mukaan. 

 



Ruokailu 
Kilpailijoille tarjotaan lämmin ateria kilpailukeskuksessa kilpailun jälkeen. Kilpailun aikana ei 
ole tarjolla muuta ruokaa, joten kilpailijoiden on varattava tarpeelliseksi katsomansa määrä 
evästä kilpailuun mukaan. Huoltajat ja muut kisaturistit voivat ruokailla kilpailukeskuksessa 
hintaan 7 €. Mikäli ruokailua ei ole tilattu ja maksettu ilmoittautumisen yhteydessä se 
maksetaan käteisellä kilpailupaikalla. 

Mikäli vartion jäsenten ruokavaliot eivät ole vielä järjestäjien tiedossa, tulee ne ilmoittaa 
järjestelysihteerille 21.4. mennessä. 

 
 

Peseytyminen ja vaihtovarusteet 
Peseytymisvälineet ja vaihtovarusteet jätetään ennen kilpailua kilpailukeskukseen 
tavarasäilytykseen, josta ne voi noutaa vartion tultua maaliin. Varatkaa mukaan 
vaihtovarusteita varten vartionne nimellä ja numerolla varustettu iso kassi tai vastaava. 

Arvotavarat, kuten kännykät, voi viedä ilmoittautumispisteeseen. Vartio toimittaa ne 
ilmoittautumispisteeseen vartion nimellä ja numerolla varustetussa pussissa. 

Kilpailun jälkeen vartiolla on mahdollisuus saunoa. Lämmintä vettä on käytössä rajallisesti, 
joten sitä tulee käyttää säästäen. 

 

Kilpailukartat ja -reitit 
Kilpailukarttana käytetään suunnistuskarttaa (mittakaava 1:10 000) vuodelta 2017. 
Mallikarttaan on merkitty suurimmat maastossa tapahtuneet muutokset. Kilpailijat eivät saa 
käyttää tai pitää mukanaan minkäänlaisia omia karttoja tai paikannusvälineitä kilpailun 
aikana. 

Kilpailureitin pituus on molemmilla sarjoilla noin 7 km. 

Ohjeet eksymis- ja keskeyttämistapauksiin löytyvät vartioille lähdössä jaettavasta 
vaellusohjeesta. 

 

Kilpailun virallinen aika 
Kilpailuaika ilmoitetaan avajaisissa. 

 

Kilpailunumerot 
Vartio valmistaa itselleen yhden numerolapun. Numerolapun ohjeellinen koko on A4. 
Kilpailunumero merkitään vähintään 15 cm korkein selkein numeroin. 

Kilpailunumero on pidettävä näkyvillä (ei selässä) koko kilpailun ajan. Kilpailunumero 
kiinnitetään vaatteisiin vartion mukanaan tuomilla hakaneuloilla tai muulla vartion parhaaksi 
katsomalla tavalla. 

 



Avajaiset ja lähtö 
Kilpailun lähtö tapahtuu kilpailukeskuksen välittömästä läheisyydestä. Avajaiset järjestetään 
lähtöpaikalla ja lähtö tapahtuu välittömästi avajaisten jälkeen. Lähtöpaikalle siirrytään n klo 
9.25 järjestäjän ohjeiden mukaisesti. 

 

Toimitsijoiden tunnukset 
Järjestelytoimikunta sininen nimilappu huivissa 
Rastipäälliköt vihreä nimilappu huivissa 
Muut toimitsijat keltainen nimilappu huivissa 
Kilpailijoiden edustaja 

Ensiapu 

keltainen heijastinliivi 
ea-liivi 

 

Osallistumismaksu 
Piiri laskuttaa suoraan lippukuntia ilmoittautumisten perusteella. Osallistumismaksuun  
(55 €) kuuluvat: 

 ennakkomateriaalit 
 tehtävämateriaalit 
 ruokailu kilpailukeskuksessa kilpailun jälkeen 
 saunojen käyttö. 

 
 

Muut säännöt ja määräykset 
Kilpailussa noudatetaan SP:n voimassaolevia partiotaitokilpailujen sääntöjä. Tutustukaa 
SP:n turvallisuusmääräyksiin ennen kilpailua. 

Kaikki mukana kuljetettavat terävät työkalut pitää suojata kunnolla. 

Vartioiden yhteistyö ja ulkopuolisen avun vastaanottaminen on kielletty. Vartioita ei saa 
huoltaa kilpailun aikana, ja huoltajan liikkuminen kilpailumaastossa ilman lupaa tai 
järjestäjien ohjeiden vastaisesti voi aiheuttaa häneen yhdistettävissä olevien vartioiden 
hylkäämisen. Myös kilpailumaastoon tutustuminen ennen kilpailua on kielletty. 

 

Tehtävien ilmoittaminen 
Kilpailun aikana tehtävät annetaan kirjallisina käskyinä. Lisäksi rastimiehet voivat antaa 
täydentäviä suullisia ohjeita. Vartion on itse huolehdittava, että se saa rastilla aina oman 
sarjansa tehtäväkäskyn liitteineen. Vartion on merkittävä jokaiseen vastauslomakkeeseen 
ja arvosteltavaan työsuoritukseen vartion kilpailunumero, nimi ja sarja. 

Tehtävän suoritusaika alkaa, kun vartio saa tehtäväkäskyn, ellei tehtäväkäskyssä toisin 
määrätä. Määräajassa suoritettava aika- ja taitotehtävä on luovutettava arvosteltavaksi 
määräajan kuluessa. Ajan ylitys aiheuttaa suorituksen hylkäämisen tai pisteiden 
menetyksen, ellei toisin ilmoiteta. 



Tehtävissä, joissa ajan ylitys alentaa pisteitä, tai joissa paras aika antaa täydet pisteet ja 
tietty aika nolla pistettä, väli interpoloidaan suoraviivaisesti, ellei toisin ilmoiteta. Tällöin 
esimerkiksi ajaltaan ääripäiden puoliväliin sijoittuva vartio saa pisteistä puolet. 

 

Kilpailusta hylkääminen (sääntöjen 10§)    

Vartion jäsenen loukkaantumisen tai sairastumisen vuoksi vajaalukuiseksi tuleva vartio saa 
jatkaa kilpailun sisällä tuomarineuvoston luvalla. Vajaalukuisuus ei merkitse kilpailun 
keskeyttämistä. Määräykset, joiden rikkominen kilpailun kuluessa voi aiheuttaa vartion 
hylkäämisen kilpailusta:     

 Kilpailuvartio ei saa jakaantua ilman tehtäväkäskyn tai jakaantumisohjeen 
(matkaohje) lupaa.     

 Lunttien tai muun vastaavan kirjallisuuden käyttö, vartioiden yhteistyö tehtävissä ja 
ulkopuolisen avun käyttö on kielletty (ellei järjestäjä toisin määrää).   
   

 Vartioiden huoltaminen kilpailun aikana on kielletty, huoltajan liikkuminen 
kilpailumaastossa omavaltaisesti voi aiheuttaa häneen yhdistettävissä olevien 
vartioiden sulkemisen kilpailusta.      

 Omien karttojen, radiopuhelimien, matkapuhelimien, sähköisten paikannus- ja/tai 
kommunikointilaitteiden sekä sähköisten tiedontallennuslaitteiden hallussapito 
kilpailujen aikana on kielletty (ellei järjestäjä toisin määrää). Kielto ei koske kameroita, 
joita käytetään kisamuistojen tallentamiseen muulloin kuin tehtäväsuorituksen aikana 
eikä matkapuhelimia, jotka ovat mukana hätätilanteita varten sammutettuina ja 
sinetöityinä. 

 Tulen sytyttäminen, polttopuiden ottaminen, viljelysten ylittäminen, pihamailla kulku, 
rakennustarvikkeiden ottaminen ja puiden kaataminen ilman lupaa on kielletty. 
     

 Vartion on käytävä kaikilla vaellusrasteilla ennalta määrätyssä järjestyksessä. 
 Kilpailuvarusteet on kuljetettava lähdöstä kaikkien vaellusrastien kautta maaliin. 

Tehtävän aikana, kuten vaellusrastien välisen suunnistustehtävän aikana, 
varusteiden ei tarvitse olla mukana, ellei järjestäjä tätä erikseen vaadi. Jos 
suunnistustehtävä on vaellusrastilta toiselle, tulee varusteiden olla mukana tämän 
suunnistuksen lähdössä ja maalissa, ellei järjestäjä toisin määrää. 

Tuomarineuvosto voi hylätä vartion kilpailusta lisäksi silloin, jos kilpailuvartion tai sen 
jäsenen todetaan menetelleen kilpailussa tai kilpailualueella (myös muulloin kuin kilpailun 
kuluessa) partiohengen vastaisesti tai rikkoneen sääntöjä tai sillä on tavallista enemmän 
ennakkotietoa kilpailusta.  

Järjestäjän kilpailukohtaiset määräykset: 

 Kisamuistojen tallentamiseksi järjestäjä sallii digikamerat, sillä ehdolla, että niitä ei 
saa hyödyntää kilpailutehtävien suorittamiseen. Kilpailijoita tai kilpailun toimitsijoita ei 
saa kuvata ilman lupaa. Järjestäjä ei vastaa kameran rikkoutumisesta. 



 Kilpailuvartiolla saa halutessaan olla mukana yksi matkapuhelin. Järjestäjä sallii 
matkapuhelimen käytön ainoastaan eksymis- tai hätätilanteessa. Puhelin sinetöidään 
ilmoittautumispisteessä järjestäjän toimesta ja tarkistetaan saapuessa maaliin. 
Puhelin on pidettävä sammutettuna koko kilpailun ajan. Sinetin rikkominen tai virran 
kytkeminen puhelimeen kilpailun aikana johtaa vartion hylkäämiseen kilpailusta. 
Järjestäjä ei vastaa puhelimen rikkoutumisesta. 

Tehtäväsuorituksen hylkääminen (sääntöjen 12§) 
Tehtäväkäskyssä kiellettyjen varusteiden käyttö tehtäväsuorituksen aikana aiheuttaa vartion 
kyseisen tehtäväsuorituksen hylkäämisen. Muu tehtäväkäskyn vastainen suoritus voi 
aiheuttaa vartion kyseisen tehtäväsuorituksen hylkäämisen. Tehtävän hylkäys 
tehtäväkäskyn vastaisesta suoritteesta aina tuomarineuvoston päätöksellä.  

 

Käyttäytyminen 
Kilpailuvartioilta odotetaan partiomaista käytöstä. Tämä tarkoittaa muun muassa seuraavaa: 

 Partiohuivia kannetaan näkyvillä ennen kilpailua, kilpailun ajan ja sen jälkeen 

 Työkaluja käsiteltäessä noudatetaan huolellisuutta ja niitä kuljetetaan turvallisuuden 
vuoksi suojattuina 

 Vartio noudattaa jokamiehenoikeuksia ja –velvollisuuksia sekä liikennesääntöjä 

 Toimitsijoiden sekä rastihenkilöstön ohjeita ja neuvoja on noudatettava 

 Tupakointi on kiellettyä kilpailukeskuksessa ja sen ulkoalueilla. 

Kiertopalkinnot 

Viime vuoden voittajia pyydetään toimittamaan kiertopalkinnot ennen kilpailun avajaisia 
järjestäjälle. 

Tulosten julkaiseminen 
Tulokset julkaistaan kilpailupaikalla noin tunti viimeisen vartion maaliintulon jälkeen. 
Tulosluettelo ja oikeat vastaukset lisätään kilpailun nettisivuille kilpailun jälkeen 
(www.pohjanmaa.partio.fi). 

 

Tarkistuspyynnöt ja vastalauseet (sääntöjen 38 ja 39§) 
Kilpailuvartio voi tehdä tarkistuspyynnön vartion omien tulosten tarkistamiseksi. 
Tarkistuspyynnössä ei ole kyseessä vastalause, eikä sillä voi vaatia tehtävän hylkäämistä. 
Tarkistuspyyntö on maksuton ja se on tehtävä kirjallisesti kilpailupaikalla järjestäjän 
ilmoittamalla tavalla. Näin tehtyyn tarkistuspyyntöön on annettava perusteltu vastaus. 
Tuomarineuvoston on käsiteltävä tarkastuspyynnöt, jotka on jätetty 15 minuutin kuluessa 
kun valvoja on hyväksynyt kilpailun viralliset tulokset. Mikäli tulokset muuttuvat, ei 15 
minuutin aika kuitenkaan ala uudestaan alusta.       



Vastalause kilpailujen järjestelyjä, kilpailijoita ja tehtävien arvostelua vastaan on jätettävä 
tuomarineuvoston puheenjohtajalle viimeistään 15 minuutin kuluttua siitä, kun valvoja on 
hyväksynyt viralliset tulokset. Nämä vastalauseet on käsiteltävä ennen palkintojenjaon 
aloittamista. Mikäli tulokset muuttuvat, ei 15 minuutin aika kuitenkaan ala alusta. 

Vastalause tarkistettua tulosluetteloa ja arvostelua vastaan on postitettava 
tuomarineuvoston puheenjohtajalle viimeistään viikon kuluessa tulosluettelon 
toimituspäivästä. Vastalause on tehtävä kirjallisesti ja sen voi esittää vain kilpailuvartio. 
Vastalausemaksu on puolet osanottomaksusta ja se tulee maksaa jätettäessä vastalause 
tuomarineuvoston pj:lle tai vastalausetta postitettaessa järjestäjän ilmoittamalla tavalla. 
Kaikki vastalauseen kohdetta käsittelevät asiakirjat, todistuskappaleet ja muut vastaavat 
aineistot on mahdollisuuksien mukaan saatava tuomarineuvoston käyttöön sekä asiaan 
osalliset henkilöt tuomarineuvoston kuultaviksi, jotta asia voitaisiin ratkaista mahdollisimman 
oikeudenmukaisesti. 

Yksittäistä vartiota koskevissa päätöksissä vartiota tai sen jäsentä on ensin kuultava. 
Tuomarineuvoston on annettava vastalauseen tekijälle perusteltu kirjallinen päätös 
vastalauseesta kahden viikon kuluessa sen saapumisesta. Vastalausemaksu palautetaan, 
jos vastalause hyväksytään. Maksu voidaan palauttaa myös muulloin, jos tuomarineuvosto 
katsoo sen aiheelliseksi. 

 

Löytötavarat 
Maastosta löytyvät löytötavarat toimitetaan rastihenkilöille, jotka kuljettavat ne 
kilpailukeskukseen. Löytötavaroita säilytetään kilpailun aikana kilpailukeskuksessa. 
Kadonneita tavaroita voi kysellä kilpailun jälkeen piiritoimistolta. Löytötavaroita säilytetään 
piiritoimistolla yksi kuukausi, jonka jälkeen ne toimitetaan kierrätykseen. 

 

Huoltajat 
Huoltajat, media ja muut kilpailusta kiinnostuneet kisaturistit voivat tutustua kilpailuun 
järjestelytoimikunnan jäsenten johdolla. 

Huoltajat voivat tutustua kilpailuun ja rasteihin järjestäjän lähtötehtäväpaikalla antamien 
ohjeiden mukaisesti. 

Vartio, joka voidaan yhdistää kilpailumaastossa muutoin, kuin ohjatusti/ sovitusti liikkuvaan 
huoltajaan, voidaan sulkea kilpailusta. Kilpailuvartion avustaminen, neuvominen tai muu 
vastaava toiminta johtaa vartion hylkäämiseen. 

 

Ensiapu ja vakuutus 
Kilpailuvartiolla tulee olla ensiapuvälineet omaa ensiapua varten. Rasteilla on 
pikkutapaturmien hoitoon tarvittava perusensiapuvalmius. Kiinteä ensiapupiste on 
kilpailukeskuksessa. Kilpailun ensiapuhenkilöstöön saa yhteyden rastihenkilöiden ja 
toimitsijoiden välityksellä. Ensiapuryhmä päivystää koko lauantaipäivän. Hätätilanteen 
sattuessa muulloin kuin rastin läheisyydessä, on pyrittävä lähimpään puhelimeen tai 



käytettävä vartion turvapuhelinta. Yleinen hätänumero on 112. Jokaisella tehtävärastilla on 
järjestäjillä puhelin. 

Vartiot kilpailevat omalla vastuullaan. Kilpailijat on vakuutettu SP:n jäsenmaksuun 
sisältyvällä tapaturma- ja vastuuvakuutuksella. Kilpailijoiden tulee olla jäsenmaksun 
maksaneita. Muuta vakuutusta ei ole. 

 

Tuomarineuvosto 

 
Kilpailijoiden edustaja Hanna Ala-Fossi 

Ilkan Partiolaiset 
Valvoja Teija Aaltonen 

Härmän Tähystäjät 
Kilpailun johtaja Sami Nuottimäki 

Markki-Partio 
 

SM-kilpailut 
Partiotaitojen suomenmestaruuskilpailut järjestetään Raisiossa 18.5.2019. 
Ilmoittautumislinkki ja lisätietoa löytyy osoitteesta:  

http://raisionkillinallit.fi/jatti-2019-sm-kilpailut/ 

 

  



Varusteluettelo 
 

Vartiokohtaiset varusteet 

 Kilpailunumerolappu ja hakaneulat sen kiinnittämiseen (ks. Kilpailunumerot) 
 Kello (ei kännykkä) 
 Karttasuoja (muovi, laukku tai vastaava) 
 Ensiapupakkaus (1 leveä sideharsorulla, ideal-side, laastaria ja sidetaitoksia) 
 Kompassi 
 Mitta (esim. rullamitta tai mittanauha) 
 Vintilä ja 8-10mm poranterä (puu) 
 Valaisin 
 Hyvä pistosaha 
 Sakset 
 Kirves 
 Trangia (spriipolttimella, 2 kattilaa, paistinpannu) 
 Polttoainetta keittimeen 
 Tulitikut 
 Desimitta 
 Ohutkärkinen permanent-tussi, mielellään punainen 
 Sanomalehti 
 6 kpl säänkestäviä nimilappuja, joissa vartion nimi ja numero 
 Kassi kilpailukeskukseen jääville tavaroille (ei maastoon, merkitty vartion nimellä ja 

numerolla) 
 Kirjekuori/pieni pussi kilpailukeskukseen jääville arvotavaroille (ei maastoon, merkitty 

vartion nimellä ja numerolla) 

Suositeltavat varusteet 

 Paistinlasta 

Henkilökohtaiset varusteet 

 Partiohuivi 
 Puukko 
 Ensiside tai vastaava 
 Kello (ei kännykkä) 
 Lyijykynä 
 Istuinalusta 
 Valmiiksi täytetty juomapullo 
 Ruokailuvälineet 
 Eväät (katso kohta Eväät) 
 Henkilöllisyystodistus (ei maastoon) 
 Peseytymisvälineet (ei maastoon) 
 SP:n jäsenkortti 2019 tulostettuna tai puhelimen näytöltä näytettynä (ei maastoon) 
 
Kaikkiin varusteisiin tulee merkitä omistajan nimi ja lippukunta. 



Tehtäväluettelo 
 

Metsänhoito ja luonnontuntemus 
Insinööri   4 
Puupää   6 
Senat sakaisin  5 
Kuu kiurusta kesään 6 

 
Ensiapu 
 Päin honkia   7 
 
Kädentaidot 
 Vasama   6 
 Pokasaha   6 
 
Suunnistus 
 Jotakin pielessä  6 
 
Erätaidot 
 Näläkä   6 
 Liekki    6 
  
Yllätys 
 Wilhelm Tell   5 
 Jääkausi   3 
 Paha rasti   4 
 
    yht. 70 
 

  



Ilmoittautuneet vartiot 
 

Oranssi 

Nro Vartio    Lpk 

101 Sisiliskot   Himangan Nuotioveljet ry 

102 Jurvan Saloveikot  Jurvan Saloveikot ry 

 

Vihreä 

Nro Vartio    Lpk 

201 Hiekkahait   Lakeuden Eräpartio ry 

202 Suomummot   Härmän Tähystäjät ry 

203 Mustat kyyt   Lakeuden Eräpartio ry 

204 Siilit    Jurvan Saloveikot ry 

205 Töyhtöhyypät  Suotarpojat ry 

206 Bäggerit   Vainion Vesat ry 

207 Liitosorsat   Ahjopartio ry 

208 Ketut    Himangan Nuotioveljet ry 

 

 

 

Kiitämme tukijoitamme 
 
Kestopalkki 


