KILPAILUOHJE

HÄMEEN PARTIOPIIRIN TALVIMESTARUUSKILPAILUT
SINISELLE, PUNAISELLE, RUSKEALLE JA HARMAALLE
SARJALLE
6.2.2010 Tampereella
Ennakko-ohje ja käsiohjelma
Ota mukaan kilpailupaikalle!
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KILPAILUN AIKATAULU
7.30

Ilmoittautuminen alkaa

8.30

Ilmoittautuminen päättyy

8.45

Järjestäytyminen avajaisiin

8.50

Avajaiset

9.00

Kilpailun lähtö

15.00

Ensimmäinen vartio maalissa

16-20.30

Ruokailu

20.00

Viimeinen vartio maalissa

20.30

Palkintojen jako (arvio)

21.00

Kilpailukeskus suljetaan

Kutsuvieraita ja huoltajia pyydetään saapumaan kilpailujen avajaisiin, jonka jälkeen on
ohjattu tutustuminen lähtötehtävään ja tiedotustilaisuus kilpailusta.
KIITOKSET KILPAILUJEMME TUKIJOILLE
Kangasalan suunnistajat
Pekka Mäkisen perikunta
Maanmittauslaitos
Metallityöväen Murikka –opisto
Kilpailuohjeen mainostajat
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KILPAILUN JÄRJESTÄJÄT
Aitolahden Hirvi-Veikot, Aitopartio, Hämeen Partiopiiri
Tuomarineuvosto
Puheenjohtaja

Kilpailun johtaja
Valvojat
Kilpailijoiden edustaja
Järjestelytoimikunta
Kilpailunjohtaja

Järjestelysihteeri

Ratamestari
Tehtäväsihteeri
Tehtäväjohtajat

Talouspäällikkö
Huoltopäällikkö
Tulostoimisto

Veera Rinta-Jaskari
Huvilinnanmäki 2A32
02600 Espoo
044-7681635
veera.rintajaskari@gmail.com
Ville Siekkinen
Juha Mäenalusta
Jenni Rekola
Antti Hakanen

Tesoman Sinisiskot

Ville Siekkinen
044-5599440
siekkinen@iki.fi
Hanna Hellman
040-7292198
hanna.hellman@elisanet.fi
Marko Wickholm
Hanna-Leena Johansson
Jukka Hietakangas
Johanna Lehtonen
Markku Mäkelä
Terhi Rokala
Maija Vuorinen
Tuukka Pajula
Elisa Nieminen
Riku Mulari

Aitolahden Hirvi-Veikot

Aitolahden Hirvi-Veikot
Tampereen Kotkat
Härmälän Ilvestytöt
Harjun Veikot

Aitopartio

Aitolahden Hirvi-Veikot
Aitopartio
Aitolahden Hirvi-Veikot
Aitopartio
Aitolahden Hirvi-Veikot
Aitopartio
Aitopartio
Aitolahden Hirvi-Veikot
Aitopartio
Aitolahden Hirvi-Veikot

Tehtävä- ja rastipäälliköt
Mia Allonen, Jukka Hietakangas, Joona Hirvonen, Noora Huida, Pekka Järvenpää, Laura
Karhola, Päivi Kaste, Kiia Komulainen, Noora Komulainen, Pia Käpylä, Susanna Lehtonen,
Aleksi Nieminen, Marika Pääaho, Pekka Seppälä, Kaisa Siekkinen, Anu-Maija Sundström,
Ilari Tallgrén, Harri Vehviläinen, Marko Wickholm, Mika Wickholm
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KILPAILUNJOHTAJAN TERVEHDYS

Onpa kerrankin - Talvi
Tärkeintä mitä kunnon talvikisa tarvitsee on kunnon talvi ja tärkeintä mitä kunnon kisa vaatii
on tietysti kilpailijat. Meillä järjestäjinä on iso ilo siitä, että teidänkin joukkueenne on valmiina
lähtöviivalle.
Parin heikon talven jälkeen on hyvä aika nauttia kaikesta saadusta lumesta, pakkasesta ja
kuurasta koko sydämellä. Varsinkin kun tulevista talvista ei ole enää varmuutta. Lisäksi on
tarjolla jälleen yksi parhaista ja helpoimmista tavoista nauttia talvesta partion merkeissä
osallistumalla ilveskansan omiin talvimestaruuskilpailuihin.
Kun tätä kisaa alettiin suunnitella, teimme heti alkuun budjettiarvion. Saimme ensimmäiseksi
kritiikkiä arvioidusta vartiomäärästä, jota lähihistorian valossa pidettiin lähes absurdin
suurena.
Suureksi iloksemme kisaan on ilmoittautunut kaikkiaan 34 vartiota, mikä vähintäänkin
erinomainen luku sillä se häviää absurdille arviollemme vain kuudella joukkueella.
Olenkin ylpeä jokaisesta joukkueesta, joka uskalsi lähteä uhmaamaan talvisäätä. Kotoinen
talvi kun ei ole kuin sen henkisen kynnyksen ylittämisen ja oikean varustautumisen asia.
Toivon että pirteä partiopäivä kisailun parissa saa kaikki uskaltautumaan talviretkille myös
muuten. Itse olen partioystävieni kanssa suuntaamassa heti Olipa kerran –kilpailujen
jälkeisenä viikonloppuna telttaretkelle hiihdellen.
Ehkä kohtaamme vielä Pirkkalassa, Suomen partiolaisten talvimestaruuskilpailuissa,
toisistamme mittaa ottaen.
Olen myös ylpeä koko järjestäjäjoukostamme. Tartuimme tehtävään, josta aiempina vuosina
oli moni muu kieltäytynyt. Toivottavasti saamme tulevina vuosina itse osallistua muiden
Hämeen partiopiirin lippukuntien järjestämiin talvikisoihin ja pääsemme jakamaan lisää
partiokokemuksia.
Kiitokset myös kaikille kisaa eri tavoin tukeneille: maanomistajille, sponsoreille ja kaikille
vapaaehtoisille.
Hyviä talviretkiä toivottaen,
Ville Siekkinen
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OHJEITA JA MÄÄRÄYKSIÄ KILPAILIJOILLE
Kilpailukeskus
Kilpailukeskuksena toimii Metallityöväen Murikka -opisto Terälahdessa (Kuterintie 226).
Kilpailukeskuksen päivystävä puhelin on järjestelysihteeri Hanna Hellman 040-7292198.
Saapumisohje ja pysäköinti
Kilpailukeskukseen opastus on järjestetty Kaitavedentieltä (tienro 338) Murikan omia
opasteita seuraten. Matkaa Tampereen keskustasta on noin 35 kilometriä. Ajo-ohje opistolle
löytyy Internetistä www.murikka-opisto.fi/portal/fi/ajo-ohje
Parkkitilaa opistolla on rajoitetusti. Suosittelemme vartioita käyttämään kimppakyytejä.
Ilmoittautuminen
Vartionjohtaja ilmoittaa vartion ilmoittautumispisteeseen, joka sijaitsee opiston
päärakennuksessa
(kartassa
kohde
A)
heti
kilpailukeskukseen
saavuttuaan.
Ilmoittautuminen alkaa 7.30 ja päättyy 8.30.
Vartionjohtajalla tulee olla mukana vartion kaikkien jäsenten vuoden 2010 jäsenkortit,
henkilöllisyystodistukset ja valmiiksi täytetty ilmoittautumislomake. Mikäli jollakin vartion
jäsenellä ei ole jäsenkorttia, on hänen todistettava maksettu jäsenmaksu muulla tositteella.
Jos maksettua jäsenmaksua ei pystytä toteamaan, ei kilpailija voi osallistua kilpailuun.
Järjestäjillä on oikeus lyhennellä ja erotella vartioiden nimiä. Mikäli vartion kokoonpano on
partiotaitokilpailujen sääntöjen vastainen, se kilpailee kilpailun ulkopuolella. Erillistä
käsiohjelmaa ei enää jaeta ilmoittautumisen yhteydessä.
Kilpailutoimisto
Kilpailutoimisto sijaitsee Murikka-opiston päärakennuksessa. Se toimii myös kilpailun
infopisteenä. Arvotavarat vartio voi jättää säilytykseen kilpailutoimistoon kilpailun ajaksi.
Vartion tulee tuoda tavarat säilytykseen yhdellä kertaa vartion nimellä ja numerolla
varustetussa suljetussa minigrip-pussissa. Kännykät tulee sulkea ennen säilytykseen
tuomista!
Vaihtovarusteet, peseytyminen ja ruokailu
Ennen kilpailun alkua vartioilla ei ole mahdollisuutta oleskella sisätiloissa. Mahdolliset
pakkaamiset tulee suorittaa ulkona. WC-tilat ennen kilpailua on palloiluhallin pukuhuoneiden
yhteydessä (kartassa kohde B).
Kilpailukeskuksessa tulee noudattaa siisteyttä. Ulkokengillä ei saa mennä liikuntasaliin.
Sukset tulee jättää niille osoitettuun paikkaan.
Kilpailijoiden tulee pakata kilpailukeskukseen kisan ajaksi jäävät tavarat selkeästi nimettyihin
(nimi, numero, sarja) kasseihin. Vaihtovarusteet jätetään palloiluhallin pukutiloihin (kartassa
kohde B).
Kilpailun jälkeen on peseytymismahdollisuus. Jättäkää peseytymistilat siistiksi myös
seuraaville käyttäjille!
Kilpailijoille tarjotaan lämmin ateria kilpailukeskuksen palloiluhallissa kilpailun jälkeen. Ateria
syödään omista ruokailuvälineistä. Astioiden pesemismahdollisuutta ei ole.
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Kilpailukeskuksen kartta

A = Ilmoittautuminen
Kisatoimisto
Tulostoimisto
B = Pukuhuoneet
Vaihtovarusteet
C = Oleskelutila
kilpailun jälkeen
D = Avajaiset
Lähtötehtävä

Käyttäytyminen
Kilpailuvartioilta edellytetään partiomaista käytöstä, joka tarkoittaa mm.:
•
•
•
•
•

Partiohuivi on jokaisen kaulassa ennen kilpailua, kilpailun aikana ja sen jälkeen.
Noudatetaan jokamiehen oikeuksia ja -velvollisuuksia sekä liikennesääntöjä ja
vesiturvallisuusohjeita.
Toimitsijoiden ja rastihenkilöiden neuvoja ja ohjeita on noudatettava.
Käyttäydytään asiallisesti kilpailun aikana (esim. hyvät käytöstavat, siisti kielenkäyttö,
eikä roskia luontoon).
Vartioiden välinen yhteistyö on kielletty kilpailun aikana.

Kilpailunumero
Vartio valmistaa itselleen tarvittavan määrän säänkestäviä kilpailunumeroita (ks. pakolliset
varusteet). Kilpailunumeroiden on oltava kooltaan väh. 15 x 20 cm. Niiden on oltava
selkeästi esillä koko kilpailun ajan, vain sadeasu saa peittää kilpailunumeron väliaikaisesti.
Vartion mahdollisesti jakaantuessa on jokaisella vartion osalla oltava kilpailunumero.
Kartat, radat, rastit
Kilpailukarttana käytetään värikopiota maastokartasta 1:15 000. Lisäksi suunnistustehtävissä
käytetään erikoiskarttoja. Kilpailijat eivät saa käyttää eivätkä pitää mukanaan minkäänlaisia
omia karttoja kilpailun aikana.
Ratojen pituudet sarjoittain: harmaa ja ruskea sarja 21 km, punainen ja sininen sarja 14 km.
Tehtävärasteilla on käytävä numerojärjestyksessä. Tehtävärastin väliin jättäminen tulkitaan
vartion keskeyttämiseksi. Vartion tulee ilmoittautua partiomaisesti tullessaan rastille.
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Eteneminen
Kaikki sarjat etenevät hiihtämällä. Tuomarineuvosto voi tarvittaessa päätöksellään muuttaa
kilpailun reittiä tai etenemistapaa, mikäli sääolosuhteet sitä vaativat. Mikäli lumitilanne on
heikko, kilpailu muutetaan vaeltaen edettäväksi. Asiasta on ilmoitus kisojen Internet-sivuilla
(http://olipakerran.aitolahdenhirviveikot.net) viimeistään keskiviikkona 3.2.
Tehtävien anto ja niiden tekeminen
Suoritusaika alkaa tehtäväkäskyn saamisesta, ellei toisin mainita. Vartion on merkittävä
jokaiseen vastauslomakkeeseen ja luovuttamaansa tehtävään selkeäsi vartion nimi, numero
ja sarja. Tehtäväkäskyissä ja kilpailuohjeessa kiellettyjen varusteiden käyttö
tehtäväsuorituksen aikana aiheuttaa kyseisen vartion tehtäväsuorituksen hylkäämisen.
Tehtäväsuorituksen hylkääminen (SP:n partiotaitokilpailujen säännöt 13 §)
Tehtäväkäskyssä kiellettyjen varusteiden käyttö tehtäväsuorituksen aikana aiheuttaa vartion
kyseisen tehtäväsuorituksen hylkäämisen. Muu tehtäväkäskyn vastainen suoritus voi
aiheuttaa vartion kyseisen tehtäväsuorituksen hylkäämisen. Päätöksen asiasta tekee
tuomarineuvosto.
Kilpailusta hylkääminen (SP:n partiotaitokilpailujen säännöt 11 §)
Vartion jäsenen loukkaantumisen vuoksi vajaalukuiseksi tuleva vartio saa jatkaa kilpailua,
joko kilpailussa tai sen ulkopuolella. Päätöksen asiasta tekee tuomarineuvosto.
Vajaalukuisuus ei merkitse kilpailun keskeyttämistä.
Määräykset, joiden rikkominen kilpailun aikana 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 kilpailuista.
Omien karttojen, radiopuhelimien, matkapuhelimien, sähköisten paikannus- ja/tai
kommunikointilaitteiden sekä sähköisten tiedontallennuslaitteiden (kuten
kämmentietokone tai digitaalinen kamera) hallussapito kilpailujen aikana on kielletty (ellei
järjestäjä toisin määrää). Kielto ei koske filmikameroita.

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.
Ohjeet, joita rikottaessa tuomarineuvoston on harkittava vartion hylkäämistä kilpailusta:
•
•
•

Tulen sytyttäminen, polttopuiden ottaminen, viljelysten ylittäminen, pihamailla kulku,
rakennustarvikkeiden ottaminen ja puiden kaataminen ilman lupaa on kielletty.
Vartion on käytävä kaikilla vaellusrasteilla annetussa 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.
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Muita säännöksiä ja ohjeita
Kilpailussa noudatetaan Suomen Partiolaisten partiotaitokilpailujen sääntöjä (voimassa
1.8.2009 alkaen) Hämeen Partiopiirin 1.1.2010 voimaantullein poikkeuksin. Kilpailijoiden
tulee tutustua myös Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeisiin.
Keskeyttäminen
Keskeyttäneiden vartioiden on viivytyksettä ilmoittauduttava lähimmälle kilpailurastille,
kilpailukeskukseen tai soitettava järjestelysihteeri Hanna Hellmannille p. 040 7292198, josta
vartio saa tarkempia ohjeita. Keskeyttänyt vartio palaa ensisijaisesti omatoimisesti
kilpailukeskukseen.
Toimitsijoiden tunnukset
Toimitsijatunnuksia (nimi, tehtävä) kantavat tuomarineuvoston ja järjestelytoimikunnan
jäsenet sekä rastipäälliköt. Rastimiehillä ja muilla toimitsijoilla on käsivarsinauha.
Kilpailijoiden edustajalla on yllään oranssi liivi.
Lääkintähuolto ja vakuutukset
Kilpailuvartioilla on oltava ensiapuvälineitä omaa tarvetta varten (katso kohta Pakolliset
varusteet). Rasteilta löytyy pikkutapaturmien hoitoon tarvittava välineistö. Kilpailun earyhmään saa yhteyden rastihenkilöstön välityksellä.
Vartiot kilpailevat omalla vastuullaan. Kilpailijat on vakuutettu SP:n jäsenmaksuun
sisältyvällä toissijaisella tapaturma- ja vastuuvakuutuksella. Kaikilla kilpailijoilla tulee olla
SP:n vuoden 2010 jäsenmaksu maksettuna.
Tulokset ja palkintojen jako
Tulokset julkaistaan kilpailukeskuksessa kilpailujen jälkeen. Tehtävien oikeat vastaukset ovat
nähtävillä kilpailukeskuksessa kilpailun jälkeen. Tulosluettelo lähetetään sähköisesti kilpailuvartioille kahden viikon kuluessa. Tulokset ovat saatavilla myös kilpailujen Internet-sivuilla
(http://olipakerran.aitolahdenhirviveikot.net).
Palkintojenjako on mahdollisimman pian viimeisen vartion maaliin saapumisen jälkeen.
Arvioitu aika on 20.30.
Tarkistuspyynnöt ja vastalauseet
Tarkistuspyyntö esitetään kirjallisesti kilpailijoiden edustajalle. Tarkistuspyyntölomakkeita on
saatavissa kisatoimistosta. Kisatoimiston kautta tavoittaa myös kilpailijoiden edustajan.
Vastalause esitetään kirjallisesti tuomarineuvoston puheenjohtajalle.
Vastalause kilpailujen järjestelyjä, kilpailijoita tai tehtävien arvostelua vastaan on jätettävä
tuomarineuvoston puheenjohtajalle viimeistään puolen tunnin kuluttua siitä, kun valvojan
hyväksymät kaikkien tehtävien tulokset on julkaistu kilpailukeskuksen tulostaululla. Nämä
käsitellään ennen palkintojenjakoa.
Vastalause tarkistettua tulosluetteloa ja arvostelua vastaan on postitettava tuomarineuvoston
puheenjohtajalle viikon kuluessa tulosluettelon toimituspäivästä. Vastalause on tehtävä
kirjallisesti, ja sen voi esittää ainoastaan kilpailuvartio. Vastalausemaksu on 50 % kilpailun
osanottomaksusta (30 euroa), ja se tulee maksaa vastalauseen yhteydessä.
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PAKOLLISET VARUSTEET
Henkilökohtaiset varusteet
 ensiside tai vastaava
 juomapullo
 kompassi (yhdessä 360° asteikko)
 kello
 muki
 partiohuivi
 hiihtovarusteet
 naskalit
 heijastin










Vartiokohtaiset varusteet
 ensiapupakkaus (1 leveä sideharsorulla,
idealside, laastaria ja sidetaitoksia)
 hakaneula
 karttasuoja 2 kpl (sipu)
 makuualusta
 keitin (2 kattilaa)
 kilpailunumerot, SIPU 2 kpl, RUHA 3 kpl
 kirves
 saha
 mitta (millimetritarkkuus)
 nimilappuja kiinnitysnaruilla varustettuina
(vartion nimi, numero, sarja) 5 kpl
 minigrip-pussi (arvotavaroille)
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puukko
spriitussi (ohut kärki) ja lyijykynä
tulitikut
valaisin ja paristot
peseytymisvälineet (ei maastoon)
ruokailuvälineet (ei maastoon)
henkilöllisyystodistus (ei maastoon)
SP:n jäsenkortti 2010 tai maksukuitti (ei
maastoon)
polttoainetta keittimeen
ruokailuvälineet
vispilä
minigrip-pussi (koko väh. 1l)
pursotin-tylla
harppi
sakset
virkkuukoukku (koko 2,5-5)
tasataltta (koko 12mm)
vintilä
puuporanterä (8mm)
vasara
viivoitin (pituus vähintään 15 cm)

OHJEITA HUOLTAJILLE JA VIERAILIJOILLE
Huoltajat ja vierailijat ovat lämpimästi tervetulleita seuraamaan kilpailua. Heille ei ole varattu
erillistä ohjelmaa, mutta lähdön jälkeen kisatoimistosta saa kartan yleisörastille. Kannattaa
varautua hyvillä kävelemiseen sopivilla kengillä tai hiihtovarusteilla sekä sään mukaisella
varustuksella.
Ilman järjestäjien lupaa liikkuminen kilpailumaatossa on kielletty. Luvaton liikkuminen
kilpailumaastossa voi aiheuttaa huoltajaan yhdistettävissä olevien kilpailuvartioiden
hylkäämisen. Kaikenlainen vartioiden avustaminen johtaa kyseisen vartion hylkäämiseen.
Huoltajia pyydetään ilmoittautumaan 4.2. mennessä järjestelysihteeri Hanna Hellmannille p.
040-7292198 tai olipakerran@aitolahdenhirviveikot.net. Kilpailukeskukseen saavuttuaan on
vieraiden ilmoittauduttava kisakansliaan, mistä he saavat huoltajatunnuksen.
Aterialippuja voivat huoltajat ja muut vierailijat ostaa erikseen kisatoimistosta 5 euron
hintaan. Erillistä huoltajapakettia ei ole myytävänä. Murikka tarjoaa mahdollisuuden ruokailla
seisovasta pöydästä klo 11.45-13.00 hinta 10 euroa. Maksu suoritetaan opiston
vastaanottoon.

VOITTAJAVARTIOT 2008
Sininen

Mymmelit

JoKo

Punainen

(ei osallistujia)

Ruskea

Kone

TeSi

Harmaa

Tuulihaukka

TaKo
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KILPAILUVARTIOT
Harmaa
101 Hemppo
102 Tuulihaukka
103 Ilwes
104 Kalhu
105 Ahma
106 Villisika
107 Herkkuparru
Ruskea
201 Koppelot
202 Pöllöt
203 Kissat
204 Koppelo
205 Uuvana
206 HPV
207 KaRu
208 Konna
209 Zirkonium
210 Xenon
Punainen
301 Käyrä 1
302 Kuoppa
303 Sytkäri
304 Poro
305 Su-Ha
306 Pa-Ha
Sininen
401 Vauhtimimmit
402 Naavapeikot
403 Bacut
404 Vinkarit
405 Himpulit
406 Kiitäjät1
407 Kiitäjät2
408 Aurofobia
409 EVO
410 Napaketut
411 Teletapit

TEHTÄVÄ- JA PISTELUETTELO
Harjun Pojat
Tampereen Kotkat
Tampereen Kotkat
Kaskenkaatajat
Jaarlin Pojat ry
Tampereen Eräpojat
Tampereen Eräpojat
Harjun Pojat
Roineen Tytöt
Ylöjärven Otava
Tampereen Lokit
Roineen Tytöt
Hollolan Hirvenhiihtäjät
Tampereen Lokit
Keurusseudun Partiolaiset
Roineen Tytöt
Roineen Tytöt
Tampereen Eräpojat
Keurusseudun Partiolaiset
Keurusseudun Partiolaiset
Harjun Pojat
Tampereen Kotkat
Tampereen Kotkat
Launeen Lähdesiskot
Kärkölän Kärpät
Teiska-Partio
Tesoman Sinisiskot
Kurun Kontiot
Viinikan Sinitytöt
Viinikan Sinitytöt
Tampereen Lokit
Tampereen Lokit
Nastapartio
Roineen Tytöt
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Partiotaidot
Marconi
Myrkylliset aineet
Tekee hyvin ja kastaa
Talja
Prometheus
Kiusankappale
Suunnistus
Löytöretket
Etelämantereen arvoitus
Kamppailu postilinjoista
Maailman ympäri
Silkkitie
Kätevyys
Gutenberg
Kehruu Jenny
Lego
Luonnontuntemus
Olipa kerran avaruus
Suuren pohjoisen ilmasto
Ekosysteemit
Olipa kerran
Ihminen
Solu
Elämä jatkuu
Ruuansulatus
Maestro
Yllätys
Maailman naiset
Hyräily
YHT

SiPu RuHa
22
31
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
20
25
x
x
x
x
x
x
x
x
x
24
24
x
x
x
x
x
x
12
15
x
x
x
x
x
x
14
17
x
x
x
x
x
x
x
x
x
8
8
x
x
x
x
100 120
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