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OHJEITA VALVOJALLE
Valvojan tehtävänä on valvoa partiohengen ja sääntöjen toteutumista partiotaitokilpailuissa. Piirin kisoihin valvojan
nimeää kilpailujaosto. Valvoja pyritään nimeämään noin kuusi kuukautta ennen kilpailuja. Valvojan ensimmäinen
tehtävä on ottaa yhteyttä kilpailun järjestäjiin, elleivät järjestäjät ole jo ottaneet yhteyttä valvojaan. Jokaisen kisan
valvojalle nimetään kilpailujaostosta kummi, johon hän on yhteydessä raportoiden järjestelyjen etenemisestä.
Kummiin voi olla yhteydessä myös silloin, kun tuntuu, etteivät omat eväät enää riitä vaan tarvitsee neuvoja. Myös
valvoja saa pyytää apua ja tukea!
V ALV O JA N TE H T Ä V ÄT :

Ennen kilpailua








Kisajärjestäjien tukeminen järjestelyissä ja eteentulevissa pulmissa.
Tehtäväsuunnitelmiin ja niiden papereihin (tehtäväkäskyt, arvostelupöytäkirjat, mallipiirrokset)
tutustuminen hyvissä ajoin ja niiden kommentointi.
Tehtävien ja kilpailun yleisen turvallisuuden valvominen.
Kilpailureitin hyväksyminen.
Tehtävä- ja pisteluettelon, kilpailukutsun, ennakko-ohjeen ym. materiaalien hyväksyminen.
Kisan talousarvion hyväksyminen ja toimittaminen kilpailujaostolle ennen kilpailukutsun julkaisemista.
Tehtäväkäskyjen, arvostelupöytäkirjojen ja muiden tehtäväpaperien hyväksyminen.

Kilpailun aikana




On kisapaikalla koko kilpailun ajan.
Tuomarineuvoston työskentelyyn osallistuminen.
Kisan etenemisen seuraaminen.

Kilpailun jälkeen



Lopullisten tulosten hyväksyminen (kilpailupaikalla).
Kilpailun sujumisen raportointi kilpailujaostolle kuukauden kuluessa kilpailun jälkeen (suullisesti tai
sähköpostitse).

Aikataulu/tsekkilista




Talousarvio on toimitettava piirin kilpailujaostolle hyväksyttäväksi ennen kilpailukutsun julkaisemista.
Kilpailukutsu pitää julkaista viimeistään kaksi kuukautta ennen kisoja Heimoviestissä (huomioi
ilmestymisaikataulu ja deadlinet). Lisäksi kilpailukutsun voi julkaista esimerkiksi lippukunnan tai kilpailujen
nettisivuilla.
Ennakko-ohje on postitettava tai lähetettävä sähköpostitse kilpailuun ilmoittautuneille vartioille viimeistään
tiistaina 1,5 viikkoa ennen kilpailuviikonloppua.
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Kilpailun talous






Kisajärjestäjät saavat talousarviopohjan ja ohjeita talousarvion tekoon piiritoimistosta. Talousarviomalli on
myös seuraavalla sivulla.
Valvoja tarkastaa talousarvion ja hyväksyy sen.
Kilpailujen osanottomaksut vahvistaa piirin hallitus kilpailujaoston esityksen mukaisesti. Vuoden 2015
osallistumismaksut ovat päiväsarjoilla 35-40 euroa ja yösarjoilla 55-70 euroa.
Tavoitteena on nollatulos. Osanottomaksut hoidetaan piirin tilin kautta, ja jos rahaa jää yli, piiri tulouttaa
ylijäämän lippukunnalle. PT-kisa ei ole lippukunnan varainhankintatapahtuma! Tavoitteena on myös pitää
osanottomaksut entisellä tasolla eikä nostaa niitä vuosittain.
Mitalit: kilpailujaoston 27.12.2008 tekemän päätöksen mukaan mitaleita ei ole pakko jakaa. Jokaisessa
kilpailussa on kuitenkin vähintään jaettava kunniakirja palkinnoiksi. Myös tavarapalkinnot ovat hyvä tapa
kannustaa kilpailijoita hyviin suorituksiin budjetin rajoissa.

Näiden ohjeiden lisäksi valvojan on tunnettava SP:n Partiotaitokilpailujen säännöt ja järjestelyohjeet sekä EteläKarjalan Partiolaiset ry:n kilpailusäännöt ja järjestelyohjeet.
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ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY

TALOUSARVIO JA TILITYS
TILAISUUS
AIKA JA PAIKKA
JÄRJESTÄJÄ
JOHTAJA

VARSINAINEN TOIMINTA
TUOTOT

TALOUSARVIO

TOTEUTUNUT

Osanottomaksut (á €)
Muut tuotot

Yhteensä
KULUT

TARKISTUS

€

€

€

€
€

€
€

€
€

€

€

€

€
€
€

€
€
€

€
€
€

Vuokrat
Laitevuokrat
Majoitus ja ruokailu (koul.+osall.)
Muut matkakulut
Ulkopuoliset palvelut
Monistus ja painatukset
Tarvikkeet
Kilpailupalkinnot
Muut materiaalikulut
Kokouskulut
Puhelinkulut
Posti
Osanottomaksut
Kuljetukset
Ilmoitukset
Muut toimintakulut

Yhteensä
Kulujäämä
VARAINHANKINTA
TUOTOT Keräys- ja tempaustuotot
Kanttiinituotot
Muu myynti
Lahjoitukset
Ilmoitus- ja mainostuotot
Muut varainhankinnan tuotot

Yhteensä
KULUT

Myyjäis- ja tempauskulut
Kanttiinikulut
Ostetut tarvikkeet
Muut varainhankinnan kulut

Yhteensä
Varainhankinta yhteensä
Omatoiminen tuotto/kulujäämä
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