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Tervetuloa 
Vestigatio Kalmiaan! 
Vestigatio Kalmiassa liikutaan luonnontieteen salojen ja historian jäl-
jillä: kilpailua inspiroi Suomen ensimmäisen kansainvälisesti tunnetun 
tiedemiehen ja tutkimusmatkailijan, turkulaisen Pehr Kalmin syntymän 
300-vuotis juhla. Kisa vartiot pääsevätkin ottamaan mittaa keskinäisestä ete-
vyydestään partiotaitojaan eri tieteenaloille soveltaen, hoksottimensa ja sin-
nikkyytensä koetukselle laittaen.

Kilpailu on nuorimmille partiolaisille yksipäiväinen ja muille kaksipäiväi-
nen. Se käydään lauantain osalta hiihtäen, mikäli lumitilanne sen sallii, ja 
sunnuntain osalta jalan ja näkyy ja kuuluu niin metsämaastoissa kuin kau-
pungin ytimessäkin.

Kisajärjestelyistä huolehtivat Kaakkois-Turun alueen yhdeksän lippukuntaa: 
Auran Tähti Pojat, Henrikin Tapulitytöt, Ilpoisten Vuorenkävi-
jät, Kupittaan Henrikinpojat, Lätynkääntäjät, Puhurin Pojat, 
Turun Eränkävijät, Toivon  Erätytöt ja Turun Tähti-Tytöt. Kil-
pailun johtajana toimii Juha Nappu Ilpoisten Vuorenkävijöistä. Mukaan 
on ilmoittautunut noin 300 kilpailijaa ympäri valtakunnan ja toimitsijoina 
ahkeroi melkein toinen mokoma .

Vestigatio Kalmia nautti myös arvovaltaista suojelua, sillä koko kansan 
stara, tähtitieteen emeritusprofessori Esko Valtaoja toimii kilpailun viral-
lisena suojelijana.

Lämpimästi tervetuloa vieraaksemme seuraamaan kilpailua!

Vestigatio Kalmia (lat.) ~ Kalmia koskevaa jäljittämistä
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Mitä ovat 
partiotaitokilpailut?
Partiotaitokilpailut eli pt-kisat ovat maastossa tapahtuvia kilpailuja, joissa 
suoritetaan rasteilla monia erilaisia partiotaitoihin liittyviä tehtäviä. Tehtä-
vien aihealueita ovat mm. luonnontuntemus, suunnistus, ensiapu, ympäris-
tö ja kätevyys.

Kisoja järjestetään lippukunta- ja piiritasolla sekä valtakunnallisesti ja kan-
sainvälisesti. Suomenmestaruuskilpailut käydään 3–5 partiolaisen muodos-
tamien tyttö-, poika- tai sekavartioiden kesken kolmessa eri ikäsarjassa: 
12–17-vuotiaat (oranssi ja vihreä sarja), 14–18-vuotiaat (sininen ja punai-
nen sarja) sekä aikuiset (ruskea ja harmaa sarja). Kilpailut ovat nuorimmalle 
ikäsarjalle yksipäiväiset ja vanhimmille ikäsarjoille kaksipäiväiset. Mesta-
ruudet ratkotaan kevätkisoissa nuorimman ikäsarjan, syyskisoissa kahden 
vanhimman ikäsarjan ja talvikisoissa kaikkien ikäsarjojen kesken.

Kilpailutehtävät voivat olla aikatehtäviä, taitotehtäviä tai aika- ja taitotehtä-
viä. Tehtävät suunnitellaan ja pidetään visusti salassa kilpailuviikonloppuun 
asti, mutta tehtäväluettelo (kts. s. 14)  julkaistaan aina hyvissä ajoin ennen 
kutakin kilpailua. Tehtäväluettelosta ja usein myös kilpailun teemasta kisa-
vartiot saavat vihiä siitä, millaisia haasteita saattaa olla luvassa.

SM-kisojen järjestelyvastuu kiertää partiopiireittäin ja lippukunnittain. 
Kullekin kisalle nimetään oma järjestelytoimikuntansa, joka suunnittelee ja 
organisoi kisat Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n laatimia partio-
taitokilpailujen sääntöjä noudattaen.

Partiotaitokisat, kuten partiotoiminta ylipäätään, toteutetaan lähes täysin 
vapaaehtoisvoimin. SM-tason kisoja valmistellaan normaalisti noin kaksi 
vuotta.

Lisää partiotaitokilpailuista: fi.scoutwiki.org/partiotaitokilpailut

http://fi.scoutwiki.org/Partiotaitokilpailut
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Pehr (Pietari) Kalm
1716–1779

Pehr Kalm oli valistuksen ajan oppinut ja Suomen ensimmäinen kansain-
välistä mainetta niittänyt luonnontieteilijä ja tutkimusmatkailija.

Vaasalaista sukua oleva Kalm opiskeli ensinTurun akatemiassa ja sitten 
Uppsalan yliopistossa maailmankuulun, ekologian isäksi kutsutun Carl 
von Linnén johdolla.

Kalm teki pitkiä tutkimusmatkoja pohjoismaihin, Venäjälle ja Pohjois-Ame-
rikkaan. Matkoiltaan hän keräsi ja toimitti Linnélle runsaasti kasvi- ja 
eläinnäytteitä. Pohjois-Amerikassa hän kirjoitti maailman ensimmäisen 
tieteellisen kuvauksen Niagaran putouksista. Teksti julkaistiin Benjamin 
Franklinin toimittamassa Pennsylvania Gazette -lehdessä. Kalm teki myös 
tutkimuksen sittemmin sukupuuttoon kuolleesta muuttokyyhkystä. Sitä pi-
detään yhä Turun akatemian kansainvälisesti arvokkaimpana ja tieteellisesti 
merkittävimpänä julkaisuna.

Aurajoen rantaan, nykyisen Sibelius-museon taakse, Kalm perusti Turun 
kasvitieteellisen puutarhan. Siellä hän kollegoineen viljeli matkoiltaan tuo-
mien kasvien siemeniä sekä kehitti suuresti myös kotoperäisten hyötykas-
vien viljelyä. Puutarhassa kasvaa yhä Kalmin itsen-
sä sinne istuttama tammi.

Vuonna 1747 Kalm nimitettiin Turun aka-
temian talousopin professoriksi. Hän 
toimi lisäksi akatemian rehtorina ja oli 
Ruotsin tiedeakatemian jäsen. Kalm sai 
myös pappisvihkimyksen ja toimi Maa-
rian kirkkoherrana.

Kalmin mukaan on latinaksi nimetty 
monia hyönteis- ja kasvilajeja.
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Kilpailun 
suojelijan 
puheenvuoro 
Liityin kymmenvuotiaana par-
tioon, Kemin Merikotkiin. Mie-

lessäni häilyivät muistikuvat Vii-
sikko-seikkailuista, poikakirjojen 

reippaista sankareista, ja Aku Ankan 
neuvokkaista veljenpojista, joille mikään 

ei ollut mahdotonta. Kohta minäkin seilaisin 
koululaiva ”Albatrossilla” pitkin seitsemää merta! Tai ainakin luovisin Sel-
käsaaren ympäri partiolaisten purjeveneellä.

Valitettavasti huomasin sangen pian olevani täysi tumpelo kaikessa käden 
osaamista vaativassa. Solmut purkautuivat eikä puukko pysynyt kädessä. 
En pitänyt metsässä rämpimisestä – miksi ihmeessä meripartiolaisia sinne 
retuutettiin? – ja tee maistui kauhealta. Sitä oli kuitenkin pakko ryystää, 
koska kunnon partiolaisen kuului juoda teetä.

Viimeinen pisara oli se, että meidät pistettiin harjoittelemaan ensiapusidon-
toja tyttöpartiolaisten kanssa. Siis tyttöjen! Luikin kotiin ja piilotin raskain 
mielin vaatekomeroon partiokäsikirjani. Olin jo ehtinyt ruksata siihen kaik-
ki ne taitomitalit, jotka olin suunnitellut pikaisesti hankkivani rinnukseeni.

Luopumiseni on kaivellut minua vuosikymmenestä toiseen. Googlattuani 
juuri äsken partiokisoja kuvailevilta sivuilta hakusanan ”maailmanlopun 
ramborata” olen nyt kuitenkin ihan tyytyväinen siitä, että en jatkanut par-
tiolaisena. Ihmisen täytyy ymmärtää ja tunnustaa omien kykyjensä rajat.

Tämän vuoden kilpailuille nimensä antaneen Pehr Kalmin opettaja, suuri 
luonnontutkija Carl von Linné, luokitteli ihmisen aikanaan Homo Sa-
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Avaruustähtitieteen emeritusprofessori Esko Valtaoja on viime vuosikym-
menten Suomen tunnetuin luonnontieteilijä. Menestyksekkään työuransa 
lisäksi Valtaoja on julkaissut useita suosittuja, tiedettä suurelle yleisölle 
kansantajuistaneita kirjoja. Teos Kotona maailmankaikkeudessa voitti vuoden 
2002 Tieto-Finlandia -palkinnon ja vuonna 2008 Valtaojalle myönnettiin 
Tiedonjulkistamisen valtionpalkinto. Valtaoja jäi eläkkeelle Turun Yliopiston 
avaruustähtitieteen professorin virasta syksyllä 2015. Eläkkeelle jäätyään 
Valtaoja on jatkanut aktiivista julkaisu-uraansa mm. Turun Sanomien ko-
lumnistina.

piensiksi, viisaaksi ihmiseksi. Kulttuurihistorioitsija Johan Huizinga puo-
lestaan kutsui meitä Homo Ludensiksi, leikkiväksi ihmiseksi. Varhaisin oman 
sukumme edustaja, parin miljoonan vuoden takaa, kantaa titteliä Homo Ha-
bilis, käteväihminen.

Viisas, leikkivä, kätevä – ja oppiva. Olemme myös Homo Erraneous, mo-
kaava ihminen, ja hyvä niin.  Mokaava eläin päätyy maittavaksi murkinaksi 
tai kenties metsästysmajan seinälle lasisilmin tuijottamaan, mutta mokaava 
ihminen ottaa oppia eikä tee samaa virhettä uudestaan. Kukaan meistä ei 
ole viisas eikä osaava syntyessään, mutta toisin kuin eläimet me opimme 
erehtymisen kautta rajattomasti uusia asioita, temppuja ja taitoja. Ja vie-
läkin enemmän: me pystymme toimimaan yhdessä, toisiamme auttaen ja 
opastaen. Siinä on inhimillisyytemme ydin, kaiken menestyksemme pohja.

Mikäpä siis sen parempi symboli ihmisyydellemme kuin partiotaitokisat 
joukkueineen? Toinen toistaan haastavampia käden, pään, ja sydämen taitoja 
sekä myös yhteistyökykyä vaativia tehtäviä viisaalle, kätevälle, leikkivälle ja 
mokaavalle ihmiselle.

Helsingissä 11.2.2016 
Esko Valtaoja 
entinen meripartiolainen



8

Kilpailukeskuksen kartat
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VIP-info
Kilpailukeskus
Kilpailukeskus on Pallivahan kirkko, Paltankatu 2, 20360 Turku.

Saapuminen kilpailukeskukseen
Kilpailukeskukseen pääsee Kauppatorilta lähtevillä busseilla 13 (Huom! 
Taka kirveeseen, ei Impivaaraan) ja 18 (Runosmäkeen). Poisjäämispysäkkejä 
ovat Kaerlantie (619) ja Palli (981). Julkisen liikenteen aikataulut löyty-
vät osoitteesta foli.fi.

Henkilöautoilla saapuvat pysäköivät autonsa liikenteenohjaajien opastuk-
sella.

Ilmoittautuminen
Kutsuvieraita ja lehdistöä pyydetään saapumaan kilpailukeskukseen lauan-
taina 5.3. ja ilmoittautumaan klo 8.30–9.10 kilpailutoimistossa, joka sijait-
see kilpailukeskuksen aulassa (kts. kartta s. 8). Ilmoittautuessaan kutsuvie-
raat saavat VIP-passin ja halutessaan painetut käsiohjelmat.

Avajaiset
Kilpailun avajaiset pidetään kilpailukeskuksen vieressä olevalla Pallivahan 
koulun pihalla klo 9.15.

http://www.foli.fi/
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Kahvi- ja infotilaisuus
VIP-vieraille eli kilpailijoiden huoltajille, kutsuvieraille ja lehdistölle järjes-
tetään infotilaisuus kilpailukeskuksessa lauantaina heti kilpailun avajaisten 
jälkeen klo 9.35.

Infotilaisuudessa VIP-vastaava Essi Lindberg ja tiedotuspäällikkö Pauliina 
Hartzell kertovat tarkemmin Vestigatio Kalmiasta ja esittelevät mm. 
muutamia kisatehtäviä. Tulostoimiston päällikkö Mika Niinimaa kertoo 
kilpailua varten räätälöidyistä teknisistä sovelluksista, mm. seurantajärjes-
telmästä, jolla tarkkaillaan vartioiden etenemistä maastossa. Lounais-Suo-
men partiopiirin piirijohtaja Mari Kousa esittelee partiopiirin toimintaa.

Infotilaisuudessa on tarjolla kahvia, teetä ja ja leivonnaisia.

Lähtötehtävän seuraaminen
Infotilaisuuden jälkeen on mahdollisuus toimitsijoiden johdolla siirtyä seu-
raamaan vihreän ja oranssin sarjan lähtötehtävää noin 1 200 metrin päähän 
kilpailukekuksesta.

Lehdistö voi haastatella kilpailijoita lähtötehtäväpaikalla tai aamulla ilmoit-
tautumisensa jälkeen.

 

Lisätietoa Vestigatio Kalmiasta:

vestigatiokalmia.ptkis.at

www.facebook.com/vestigatiokalmia

Lisätietoa partiosta:

partio.fi

lounaissuomenpartiopiiri.fi

http://vestigatiokalmia.ptkis.at/
https://www.facebook.com/vestigatiokalmia/
http://www.partio.fi/
http://www.lounaissuomenpartiopiiri.fi/
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Kilpailun yleisaikataulu
VIP-vieraita koskeva aikataulu on korostettu punaisella.

Perjantai 4.3. 
Klo 19.00 Kilpailukeskus avataan ja ilmoittautuminen alkaa
21.00–23.00 Iltapalaa tarjolla
23.00 Ilmoittautuminen päättyy perjantain osalta
23.30 Hiljaisuus

Lauantai 5.3. 
Klo 6.30 Hiljaisuus päättyy
7.00–9.00 Aamupalaa tarjolla
7.00 Ilmoittautuminen jatkuu
9.00 Ilmoittautuminen päättyy
8.30–9.10 Kutsuvieraiden ilmoittautuminen
9.15 Avajaiset Pallivahan koulun pihalla
9.30 Siirtyminen lähtöpaikoille
9.35–10.15 Infotilaisuus kutsuvieraille, lehdistölle ja huoltajille
10.00 Kilpailu alkaa
10.15 Kutsuvieraat pääsevät katsomaan oranssin ja vihreän 
 sarjan lähtötehtävää
14.00–19.00 Ruokaa tarjolla kilpailukeskuksessa
15.00 (arvio) Ensimmäiset oranssin ja vihreän sarjan vartiot maalissa
18.00 (arvio) Viimeiset oranssin ja vihreän sarjan vartiot maalissa
17.00 Uimahallin kassa sulkeutuu
17.30 Uintiaika loppuu
18.00 Uimahalli sulkeutuu
19.00 (arvio) Päiväsarjojen palkintojenjako
20.00–22.00 Iltapalaa tarjolla kilpailukeskuksessa
23.30 Hiljaisuus kilpailukeskuksessa
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Sunnuntai 6.3. 
Klo 6.30 Hiljaisuus päättyy kilpailukeskuksessa
7.00–9.00 Aamupalaa tarjolla kilpailukeskuksessa
10.00–15.00 Ruokaa tarjolla kilpailukeskuksessa
10.00 (arvio) Ensimmäiset sinisen, punaisen, ruskean ja harmaan 
 sarjan vartiot maalissa
13.00 (arvio)  Viimeiset sinisen, punaisen, ruskean ja harmaan sarjan 
 vartiot maalissa
15.00 (arvio)  Yösarjojen palkintojenjako
16.00 Uintiaika kilpailun puitteissa loppuu
17.00 Kilpailukeskus suljetaan 

 

Kilpailun yleisaikataulu voi joiltain osin muuttua kilpailuviikonloppuna vallitsevan 
säätilan mukaan.
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Or/Vi Si/Pu Ru/Ha

Luonnontiede 24 28 32

Remedia et medicamenta 4 4 4
Acidus an basicus? 4 3 3
Systema periodicum 4 4 4
Animalia hortensia 4 5 5
Planetae 4 4 4
Viri et feminae scientiarum periti 4 4 4
Vestigatio Kalmia 4 5
Planisphaerium 3
Kätevyys 15 21 25

Prelum plantarum 8 7 7
Mary Galley 7 7 7
Mantica botanica 7 8
Sutura decussata 3
Suunnistus 10 19 24

Quorsum? 6 7 7
Horologium I 4 3 4
Horologium II 3 3
Mappa vetus 6 6
Mappa alba 4
Partiotaidot 22 27 28

Experimentum Kalmium 5 4 4
Boni mores 3 2 2
Auxilium primum 5 4 5
Aenigma valetudinis 3 3 3
Sorbotium Kalmi 6 6 6
Spira pistoria in aqua cocta 5 5
Cubile 3 3
Yllätys 9 5 11

Incendium Aboense 3 3 3
Proverbia latina 3 2 2
Ovum an gallina? 3
Didelphis virginiana 3 3
Pisteet yhteensä 80 100 120

Tehtäväluettelo
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Yhteistyökumppanit



Kisakeskusvastaava
Inna Kulla

Ratamestari
Katja Auvinen

Huoltopäällikkö 
Samuli Laine

Tulostoimiston päällikkö
Mika Niinimaa

Tehtäväpäällikkö
Anna Leisvuori

Viestipäällikkö
Mika Vilpo

Tehtäväsihteeri 
Laura Salminen

Järjestelysihteeri Laura Mäkinen
vestigatiokalmia@ptkis.at | 040 766 0844

Kilpailunjohtaja Juha Nappu
vestigatiokalmia@ptkis.at | 050 500 5522

Tiedotuspäällikkö Pauliina Hartzell
pauliina.hartzell@gmail.com | 050 544 0417

VIP-vastaava Essi Lindberg
lindberg.essi@gmail.com | 040 566 5175

http://vestigatiokalmia.ptkis.at/
https://www.facebook.com/vestigatiokalmia/
mailto:vestigatiokalmia%40ptkis.at?subject=
mailto:vestigatiokalmia%40ptkis.at?subject=
mailto:pauliina.hartzell%40gmail.com?subject=
mailto:lindberg.essi%40gmail.com?subject=

