
Votomaraton 2019 – joukkueohje 

Tästä ohjeesta löydätte tietoja Votomaratonin aikatauluista sekä parista 

sääntömuutoksesta, kannattaa siis tutustua! 

 

Tapahtuman aikataulu 

Perjantai 

Saapuminen klo 18.00-22.00 

 

Lauantai 

Ilmoittautuminen avoinna 8.30-9.45 

Aamupala perjantaina saapuneille klo 9.15-9.45 

Tapahtuman aloitus klo 9.50 

Ensimmäinen aihe julki klo 10.00 

Lounas klo 12:45-13:30 

Ryske-muistelopiste Hengailuluokassa (luokka 18, 0-kerros) klo 14-15.30 

J-SP:n samoajaryhmä tavattavissa Hengailuluokassa klo 15.30-17.30 

Onko sudarien ohjaaminen parasta partiossa vai pitäisikö samoajille olla ihan omaa ohjelmaa? 

Tule moikkaamaan piirin samoajaryhmää ja kertomaan, millaista samoajaohjelmaa sinun mielestäsi 

piirissä tulisi olla. Samalla kuulet samoajaretki Kaamoksesta ja voit ehdottaa nimeä samoajaryhmän 

maskotille. Nähdään! :) 

Päivällinen klo 17.45-18.30 

Iltaohjelma yhdessä Volan kanssa salissa 18.45-19.30 

Iltapala klo 21.15-22.00 

Yöpala klo 02.00-03.00 

Yllärihetki Hengailuluokassa klo 04.00 

 

Sunnuntai 

 Aamupala klo 7.30-8.15 

Viimeinen palautus klo 10.00 

Palkintojenjako ja kiitokset klo 10.45 

 

 

 



Ruokailut 

Aamupala, lounas ja päivällinen tarjotaan Lounasravintola CaWa’ssa (Kaartokatu 9). 

Ravintolalle kävelee koululta noin 5 minuuttia. Syömään mahtuu yhtä aikaa 65 ihmistä, joten 

ei haittaa, jos kaikki eivät ole tasan ruokailun alkaessa syömässä. Pieneen jonottamiseen 

kannattaa kuitenkin varautua.  

 

Kuvien palautusaikataulu 

Aiheen nro Julkaistaan klo Palautetaan klo 

1 10 13 

2 11 14 

3 12 15 

4 13 16 

5 14 17 

6 15 18 

7 16 19 

8 17 20 

9 18 21 

10 19 22 

11 20 23 

12 21 24/00 

13 22 01 

14 23 02 

15 24/00 03 

16 01 04 

17 02 05 

18 03 06 

19 04 07 

20 05 08 

21 06 08 

22 07 09 

23 08 09 

24 09 10 

 

 

 

 

 

 



Oheisohjelma 

Kuten aikataulusta varmaan huomasittekin, on tänä vuonna Votolla tarjolla myös 

oheisohjelmaa. Kaikkeen oheisohjelmaan osallistuminen on vapaaehtoista, mutta 

suositeltavaa. Hengailuluokassa on tarjolla pientä naposteltavaa sekä lautapelejä.  

Hengailuluokassa voi myös käydä muistelemassa Ryskettä sekä tutustua samoajaryhmään. 

Volyymin kanssa yhteinen iltaohjelma kannattaa myös käydä tsekkaamassa. 

 

Majoittuminen ja peseytyminen 

Votomaratonilla majoitutaan lattiamajoituksessa koulun luokissa. Koulurakennuksen 

turvallisuussuunnitelmista johtuen joukkueille on jaettu majoitusluokat. Perjantai-lauantai-

yönä näitä luokkajärjestelyjä on ehdottomasti noudatettava!   

Lauantai-sunnuntai-yönä osa luokista rauhoitetaan hiljaisiksi luokiksi nukkumista varten. 

Kisayönä ei siis tarvitse majoittua/viettää kaikkea aikaa määrätyssä luokassa, mutta jokaisen 

tulee tietää, mikä oman määrätyn majoitusluokan numero on.   

Majoituskoululta löytyy puku- ja suihkutilat. Suihkut ovat kerroksessa 00, seuraa 

pukeutumistilat-opasteita.  

Turvallisuusohjeita 

Majoituskoululla on saatavilla ensiapua ympärivuorokautisesti. Ensiapua löytyy infosta 

sisääntulokerroksen aulasta. Öisin ensiapupäivystys löytyy luokasta 19 (3.krs aula).  

Jos koululta joudutaan poistumaan hätätilanteessa, täytyy kaikkien siirtyä välittömästi 

kokoontumispaikalle, jossa järjestäydytään majoitusluokittain. Kokoontumispaikkana toimii 

Keskuskenttä: mene koulun päädystä suoraan niin pitkään, että tulee suojatie. 

Poistumiskäsky voi tulla joko palovaroittimen äänenä ja suullisena käskynä poistua tai 

pelkästään suullisena käskynä.  

Kaikista mahdollisesti turvallisuutta vaarantavista tekijöistä tulee välittömästi ilmoittaa 

tapahtuman järjestäjille.  

Ulkona, varsinkin pimeällä liikuttaessa, tulee noudattaa varovaisuutta. Ketään ulkopuolisia ei 

saa päästää koulun sisätiloihin. Kukaan ei saa poistua majoituskoululta yksin.  

Tärkeitä puhelinnumeroita 

Tapahtumanjohtaja Rosariina Suhonen 0407183322 

Ensiapupäällikkö Tomi Malinen 044 217 5858 

Kasvatuskoordinaattori Joni Heikkinen 0503636434 

 

 

 

 

 



Aiheista ja arvostelusta 

Tänä vuonna Votolla liikutaan musiikin maailmassa. Tästä syystä myös aiheet annetaan 

musiikkikatkelmina. Aiheen yhteydessä tulee linkki, sekä määritelty aikajakso, joka on 

tarkoitettu kuunneltavaksi. Tuomaristo arvioi aiheenmukaisuutta sen perusteella, kuinka 

hyvin kuva sopii tuohon kyseiseen katkelmaan. 

Arvostelukriteerit ovat seuraavat: 

Taide ja tarina - 5 pistettä (Aiheenmukaisuus, idea ja toteutus, heittäytyminen...)  

Tekniikka - 3 pistettä (valo, väri, rajaus…)  

Partiomaisuus - 2 pistettä 

 

Sääntömuutokset 

Lisäys sääntöjen pykälään 4. Kuvat ja niiden palauttaminen: Oppilaiden koulussa 

valmistamat työt ovat tekijänoikeussäädöksien suojaamia. Tästä syystä kaikki kuvat, joissa 

näkyy tunnistettavasti koulun oppilaiden tuotoksia, tullaan hylkäämään.  

Lisäys sääntöjen pykälään 4. Kuvat ja niiden palauttaminen: Kaikkien kuvien tulee olla 

kilpailuaikana eli 9.11.2019 10.00 - 10.11.2019 9.59 otettuja. Jos kuva paljastuu aiemmin 

otetuksi, tullaan se hylkäämään.  

 


