LIITE 3 Espoon Partiotuki ry:n hallituksen sääntömuutosesitys Espoon Punasen
sääntöihin
Kohta 1. Johdanto pidetään ennallaan muodossa:
Nämä säännöt sisältävät yleisiä määräyksiä ja ohjeita partiotaitokilpailu Espoon Punasen
järjestämisestä. Näiden sääntöjen ohella tulee huomioida kilpailuja järjestettäessä Suomen
Partiolaisten kilpailuryhmän julkaisema PT-kilpailujen säännöt ja järjestelyohjeet sekä EPT:n
projektiohjeet.
Perustelu:
Espoon Punasen säännöt kiertävät Suomen Partiolaisten (SP) sääntöjen suoran
noudattamisen kyseisellä kappaleella. Lisäksi SP:n kisasääntötoimikunta ei ole
julkaissut vielä virallisia uudistettuja sääntöjä, joten sääntömuutosta näihin
uudistuksiin vedoten on mahdotonta tehdä. Lisäksi Pääkaupunkiseudun Partiolaisten
(PäPa) kisatoimikunta aikoo tutkia ja julkaista omat säännöt näiden SP:n uudistusten
pohjalta, joita tarvittaessa voidaan soveltaa Espoon Punasen sääntöihin.
Ehdottaisimme täten, että kyseinen sääntömuutos voidaan uudelleen muotoilla ja
ehdottaa EPT:n syyskokouksessa. Espoon Punanen 2019 järjestetään vanhoilla
säännöillä joka tapauksessa.
Kohta 4. Osanotto-oikeus:
Osanotto-oikeus on kaikilla Espoon ja Kauniaisten alueella toimivilla suomen- ja
ruotsinkielisillä lippukunnilla valkoisessa, keltaisessa, punaisessa, sinisessä, harmaassa ja
kultaisessa sarjassa. Muilla lippukunnilla järjestäjien harkinnan mukaisesti. Jokainen
lippukunta saa osallistua rajattomalla vartiomäärällä kilpailuun. Kilpailuun ilmoittautuvien
vartioiden jäsenten tulee olla Suomen Partiolaisten jäseniä. Partioon tutustujat voivat
osallistua ilman jäsenmaksua, jos he eivät ole aiemmin osallistuneet partiotaitokilpailuun
kilpailijana. Järjestelyluvan myöntäjä määrittelee tällöin erillisen vakuutusmaksun.
Muotoon:
Osanotto-oikeus on kaikilla Suomen Partiolaisten jäsenmaksun maksaneilla valkoisessa,
keltaisessa, punaisessa, sinisessä, harmaassa ja kultaisessa sarjassa. Jokainen lippukunta saa
osallistua rajattomalla vartiomäärällä kilpailuun. Kiertopalkinnoista kilpailevat Espoon
Partiotuen jäsenlippukunnat. Partioon tutustujat voivat osallistua ilman jäsenmaksua, jos he
eivät ole aiemmin osallistuneet partiotaitokilpailuun kilpailijana. Järjestelyluvan myöntäjä
määrittelee tällöin erillisen vakuutusmaksun.
Perustelu:
Kilpailu on kansallinen ja muotoilun korjaaminen selkeyttää osanotto-oikeuden
kuulumisen kaikille.
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Kohta 18. Palkinnot:
Sarjoilla on kiertopalkintonsa, joka jaetaan parhaalle espoolaiselle tai kauniaislaiselle vartiolle,
pois lukien kultainen sarja. Kiertopalkinnon saa omakseen lippukunta, jota edustavat vartiot
ensimmäisenä ovat saaneet palkintoon kolme (3) kiinnitystä. Tämä lippukunta on velvollinen
hankkimaan ko. sarjalle uuden kiertopalkinnon. Muita palkintoja jaetaan vähintään kunkin
sarjan kolmelle parhaalle. Kultaisessa sarjassa voidaan jakaa palkintoja mm.
partiomaisuudesta järjestäjien harkinnan mukaan. Muiden palkintojen ohjeellinen käypä arvo
on 2–10 % sarjan osanottomaksuista.
Muotoon:
Sarjoilla on kiertopalkintonsa, joista kilpailevat Espoon Partiotuen jäsenlippukunnat.
Kiertopalkinnon saa omakseen lippukunta, jota edustavat vartiot ensimmäisenä ovat saaneet
palkintoon kolme (3) kiinnitystä. Tämä lippukunta on velvollinen hankkimaan ko. sarjalle
uuden kiertopalkinnon. Muita palkintoja jaetaan vähintään kunkin sarjan kolmelle parhaalle.
Kultaisessa sarjassa voidaan jakaa palkintoja mm. partiomaisuudesta järjestäjien harkinnan
mukaan. Muiden palkintojen ohjeellinen käypä arvo on 2–10 % sarjan osanottomaksuista.
Perustelut:
Kiertopalkintojen uudelleenmäärittely myös kohtaan 18.
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