
 



TuhoPunkku 2020 

 
VESPA:n alueen lippukunnat järjestävät 19.-20.9.2020 Espoon Punasen, jonka teemana on 
selviytyminen erilaisissa kriisiä aiheuttavissa tilanteissa. Nykyinen tilanne maailmalla on yksi niistä 
esimerkeistä. 

 

Osanotto-oikeus ja säännöt 

Osanotto-oikeus kilpailussa on kaikilla Suomen Partiolaisten jäsenmaksun maksaneilla partiolaisilla ja 
kilpailuun ilmoittautuneilla ei-vielä-partiolaisilla. Lippukunnat voivat ilmoittaa rajattoman määrän 
vartioita. 

TuhoPunkussa sovelletaan  Espoon Punasen sääntöjä 2009, joita on päivitetty 2013 ja 2017, sekä 
Suomen Partiolaisten kilpailusäännöt “oranssikirja”. 

 

Kilpailumaksu ja vakuutus 

Kilpailumaksu on 80 euroa/vartio. Jälki-ilmoittautumismaksu on 120 euroa/vartio. Kilpailumaksu 
laskutetaan vartion ilmoittautumisen Kuksaan täyttäneen johtajan lippukunnalta. Kilpailumaksu 
sisältää oikeuden osallistua kilpailuun sekä kilpailussa jaettavat materiaalit. Kilpailijat voivat erikseen 
ostaa liput  lauantaiaamun yhteiskuljetukseen hinta on 10 €/hlö. Tästä tietoa lähempänä. 

Kilpailun suunnistustehtävissä käytetään EMIT-leimausjärjestelmää. Tätä varten vartiolla tulee olla 
EMIT-leimauskortit. Omien EMIT-leimauskorttien käyttö on myös sallittua. Ilmoittautumisen 
yhteydessä on mahdollista vuokrata EMIT-leimauskortteja 3€/kpl. 

Valkoinen ja Kultainen 1 EMIT-leimauskortti 

Keltainen ja Punainen  2 EMIT-leimauskorttia 

Sininen ja Harmaa  3 EMIT-leimauskorttia 

Kilpailijat on vakuutettu SP:n jäsenmaksuun sisältyvällä partiovakuutuksella. Jokaisen kilpailijan 
jäsenmaksun pitää olla maksettu ja voimassa kilpailun alkaessa. Partiovakuutus on aina toissijainen. 
Jos kisavartioon kuuluu alle 7-vuotias lapsi, hän voi osallistua kisaan vain vanhempiensa vastuulla. 
Tällöin vartio esittää ilmoittautumisessa vanhempien allekirjoittaman paperin, jossa vakuutetaan 
lapsella olevan voimassa oleva partiovakuutusta vastaava tapaturmavakuutus. Ei-partiolaiset 
kilpailijat ovat vakuutettu Suomen Partiolaisten tapaturmavakuutuksella. 

Kilpailu- ja kuljetusmaksut laskutetaan kilpailun jälki-ilmoittautumisen jälkeen. 

 

 

 

 



 

Ilmoittautuminen 

Varsinainen ilmoittautumisaika on 21.5.-31.8.2020. Kun ilmoittaudutte 17.8.2020  mennessä, 
tarjoamme yörastilla aamiaisen kahveineen. Jälki-ilmoittautumisaika on 1.-7.9.2020 

Kisavartion johtaja ilmoittaa vartionsa Kuksassa omalla PartioID-tunnuksellaan (EVP-vartio ilman 
tunnusta). Ilmoittautumisen yhteydessä kysytään vartion nimi, lippukunta, sarja, vartion jäsenten 
nimet ja syntymävuodet, EVP-jäsenten määrä, sekä vartionjohtajan nimi ja yhteystiedot sekä EMIT-
leimauskorttien määrä ja yhteiskuljetuksen ennakkoilmoitautuminen. Tarkemmat ohjeet ja linkki 
ilmoittautumiseen julkaistaan Punkun nettisivuilla (punkku.ept.fi). Kuksan ilmoittautumissivu löytyy 
osoitteesta kuksaan.fi/34776 

Vartionjohtaja voi päivittää vartion tietoja Kuksassa viimeiseen ilmoittautumispäivään saakka. Ilman 
PartioID:tä ilmoittautuneet EVP-vartiot eivät voi muokata ilmoittautumistaan itse olethan 
yhteydessä kilpailunjohtaja Heituun (yht.tied. alla). 

Kisakirje lähetetään ilmoittautuneille vartioille sähköpostitse 1.9.2020. 

 
 
Sarjajako 

Kaikki sarjat ovat yösarjoja. Kilpailuissa kilpaillaan myös Pääkaupunkiseudun Partiolaisten 
piirimestaruudet vuosimallia 2020 (vain yösarjat). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Huomioitavaa:  

- Kilpailuvartioiden iät lasketaan kilpailuvuoden kuluessa täytetyin vuosin. 

- Sekavartiot kilpailevat Valkoisessa, Kultaisessa, Punaisessa ja Harmaassa sarjassa. 

- Vartiot, jotka eivät täytä kilpailun ehtoja, kilpailevat kilpailun ulkopuolella siinä sarjassa, johon ovat 
ilmoittautuneet, ellei tuomarineuvosto toisin päätä. 

- Kilpailussa käytetään GPS-seurantaa. Ilmoittautumalla kilpailuun hyväksyt seurannan. 

- Kilpailussa käytetään Espoon Partiotuen numeroliivejä 

 



Tehtävät 

Tehtäväluettelo julkaistaan kilpailun nettisivuilla 1.8.2020. Tehtäväluettelo toimitetaan myös 
vartioille kilpailukirjeen yhteydessä. 

 
PeluriPunkun 2019 voittajat pisteissä 

Valkoinen: Team KETÄ, Tapiolan Metsänkävijät 

Keltainen: Pelipoijaat, Tapiolan Metsänkävijät 

Punainen: Kuhat, Helsingin Metsänkävijät paras Espoolainen sija 2. Lilla Sota Delfinar, Leppävaaran 
korvenkävijät 

Sininen: Gini ja Vuohi, Tapiolan Metsänkävijät 

Harmaa: Kirves, Toimen Pojat 

Kultainen: Sittenki jr, Kirkkonummen Metsänkävijät 

 
Tekijät 

Kilpailun järjestää Vanhan Espoon Partiolaiset eli Vespa. Kilpailutoimikunnan yhteystiedot löydät 
nettisivuiltamme punkku.ept.fi. 

Kilpailunjohtajina toimivat  

Heidi “Heitu” Lehtikuja/ Kauka-Kuutit/  heidi.lehtikuja@partio.fi/ 050-355 4213 

 ja Joni Taipale/ Espoon Metsänkävijät/ joni.taipale@partio.fi/ 0403023499 

Kilpailun valvojana toimii Emilia Knaapi/ Kelotytöt/ emilknaa@gmail.com/ 0505234441 

www.punkku.ept.fi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


