Reservipiirien tehtävät kilpailussa
Piirikohtaisilla kilpailuorganisaatioilla on keskeinen rooli kilpailun lokakuussa järjestettävän,
ensimmäisen vaiheen toteuttamisessa. Kilpailun käytännön koetilanteiden järjestämisestä
kouluissa vastaavat lukiot sekä niissä toimivat yhteiskuntatieteiden ja historian opettajat.
Talvisodan päättymispäivänä järjestettävän, valtakunnallisen loppukilpailun järjestämisestä
vastaa puolestaan valtakunnantason ohjausryhmä.
Kilpailuorganisaation muodostamisesta vastaa kunkin reservipiirin TURPOkilpailupäälliköksi nimetty henkilö ja siinä tulee olla 4-6 jäsentä. Heistä ainakin yhdellä
tulee olla reserviläistoiminnan tuntemuksen lisäksi kokemusta myös yläkoulun tai lukion
opettajan työstä. Organisaatiossa on hyvä olla edustus molemmista reserviläisjärjestöstä,
Kadettikunnasta sekä Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitosta. Myös muiden
järjestöjen ja tahojen edustajia voidaan kutsua mukaan.
Piirikohtaisten kilpailuorganisaatioiden vastuulla ovat seuraavat asiat:
1. Toiminta-alueen lukioiden ja median informoiminen lähestyvästä kilpailusta.
Tässä voi tukeutua valtakunnallisen ohjausryhmän laatimaan tiedotusmateriaaliin ja
kilpailun internet-sivuihin, joilla julkaistaan kaikki kilpailua koskeva materiaali. Sivusto
julkaistaan suomen- ja ruotsinkielisenä.
2. Kilpailun palkintoina olevien tutustumiskäyntien järjestäminen maakunnan eri
turvallisuusviranomaisten kanssa. Kilpailussa parhaiten menestyviä lukioita ja
lukiolaisia voidaan palkita aineettomien palkintojen (kirjapalkinnot, standaarit, laatat
vast.) lisäksi tutustumiskäynneillä Puolustusvoimien ja muiden
turvallisuusviranomaisten toimipisteisiin sekä muihin kohteisiin. Näiden vierailujen
valmistelut tulee käynnistää hyvissä ajoin.
3. Kilpailun ensimmäisen vaiheen järjestelyt ohjausryhmältä tulevan ohjeistuksen
pohjalta. Kilpailun valtakunnallinen ohjausryhmä lähettää kilpailukutsut kaikille
maamme lukioille toukokuussa sekä elokuussa. Mukaan ilmoittaudutaan Historian ja
yhteiskuntaopin opettajien liiton internet-sivujen kautta syyskuun puoliväliin mennessä.
Ohjausryhmä toimittaa tiedot kilpailuun ilmoittautuneista lukioista reservipiirien TURPOkilpailupäällikölle niin, että mukana ovat myös lukioiden yhteyshenkilöiden nimet ja
sähköpostiosoitteet. Valtakunnallisen ohjausryhmän nimeämä raati vastaa
kilpailukysymysten sekä korjausohjeiden laadinnasta suomen ja ruotsin kielellä.
Reservipiirien kilpailuorganisaatioiden tehtävänä on siirtää nämä kysymykset Abitti koejärjestelmään sekä lähettää kyseinen, salattu tiedosto kilpailuun osallistuvien
lukioiden ilmoittamien yhteyshenkilöiden sähköposteihin niin, että samalla lähetetään
tarvittava salausavain. Kouluissa koekysymykset ladataan koulun tietoverkkoon ja kun
koe on pidetty, vastaukset tallennetaan Abitti-koejärjestelmään ja lähetetään siihen
sähköpostiosoitteeseen, josta tiedosto on asianomaiselle koululle lähetetty.
Abitti on lukioiden käyttämä, sähköinen koejärjestelmä, joka pisteyttää
monivalintakysymykset automaattisesti. Reservipiirien kilpailuorganisaatioiden
tehtävänä on essee- ja käsitteiden määrittelyyn liittyvien vastausten arvostelu ja

pisteytys valtakunnallisen raadin laatiman ohjeen mukaisesti. Tässä työssä on hyvä
hyödyntää reserviläisjärjestöjen opettajataustaisten jäsenten osaamista.
Kun kaikki vastaukset on arvosteltu, lähettää reservipiirien yhteinen kilpailuorganisaatio
parhaat vastaukset valtakunnalliselle raadille, joka arvioi saamansa vastaukset, laittaa
ne paremmuusjärjestykseen ja valitsee 8 – 12 parasta vastaajaa valtakunnalliseen
finaaliin sekä kutsuu heidät Helsingissä järjestettävään loppukilpailuun.
Tähän tehtäväkokonaisuuteen liittyviä tehtäviä ja toimintaohjeita tarkennetaan
18.4.2020 järjestettävillä, TURPO-kilpailupäälliköiden koulutuspäivillä. Tilaisuudessa
myös perehdytään Abitti-koejärjestelmän käyttöön.
4. Viiden parhaiten kilpailussa menestyneen lukiolaisen palkitseminen sekä
tuloksista tiedottaminen toiminta-alueen medialle. Reservipiirien
kilpailuorganisaatiot järjestävät omilla toiminta-alueillaan palkitsemistilaisuuksia
kilpailun ensimmäisen vaiheen tulosten valmistuttua. Tilaisuuksiin on hyvä suunnitella
selkeä ohjelma ja kutsua mukaan kokeen järjestäneet opettajat, palkittavat lukiolaiset,
kilpailuorganisaatioon kuuluvien järjestöjen ja tahojen edustajia sekä muita, mahdollisia
yhteistyökumppaneita. Paikalle on hyvä kutsua myös maakunnassa toimivien
medioiden edustajia.
Alustavasti on suunniteltu palkitsemisia seuraavasti:
•
•
•

Kilpailuorganisaation toiminta-alueen paras lukio (vastausten pistemäärien
keskiarvon mukaan, vastauksia oltava vähintään viisi per lukio)
Kilpailuorganisaation toiminta-alueen 3 – 5 parasta vastaajaa (määrä riippuu
osallistuvien lukiolaisten lukumäärästä, palkittavat edustavat noin 5 % vastaajista)
Kunkin kilpailuun osallistuvan lukion kolme parasta vastaajaa

Viimeksi mainittuun ryhmään liittyvä palkitsemistilaisuus voidaan järjestää myös
paikallisella tasolla em. suuntaviivojen mukaisesti. Paikalle voidaan kutsua myös
paikallista mediaa.
Valtakunnallinen kilpailuorganisaatio vastaa luovutettavien palkintojen hankinnoista ja
reservipiirien yhteiset kilpailuorganisaatiot palkintoina käytettävien tutustumiskäyntien
järjestämisestä. Mukaan tutustumiskäynneille kutsutaan kilpailuorganisaation toimintaalueella parhaiten menestyneen lukion oppilaat sekä 3-5 alueen parasta vastaajaa.
Mikäli kilpailuorganisaatio saa sovituksi useamman kuin yhden vierailukäynnin, voidaan
kutsuttavien lukiolaisten määrää kasvattaa tarkoituksenmukaiseksi katsottavalla
tavalla.
Myös tähän tehtäväkokonaisuuteen liittyviä tehtäviä ja toimintaohjeita tarkennetaan
18.4.2020 järjestettävillä, TURPO-kilpailupäälliköiden koulutuspäivillä.
Turpotietäjä 2020 -kilpailun päivämäärät ja vastuutahot
•
•
•
•

Kilpailun graafinen ilme / viikko 9 / ohjausryhmä
Piirien kilpailuorganisaatioiden muodostaminen/ viikko 12 / RES/RUL-piirit
Kilpailupäälliköiden nimeäminen / viikko 12 / reservipiirit
Kilpailun www-sivujen julkaisu / viikko 18 / ohjausryhmä

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kilpailusta tiedottaminen valtakunnalliselle medialle / viikko 18 / ohjausryhmä
Kilpailupäälliköiden koulutustilaisuus, 18.4. Helsinki / ohjausryhmä
Kilpailusta tiedottaminen lukioille ja sidosryhmille / viikko 19 / kilpailuorganisaatiot
Kilpailun ennakkokutsu lukioille / viikko 20 / ohjausryhmä
Varsinainen kilpailukutsu lukioille / viikko 34 / ohjausryhmä
Kilpailun ensimmäinen vaihe eri lukioissa / 8.10. / kilpailuorganisaatiot
Tiedottaminen kilpailun tuloksista / vko 43 / ohjausryhmä ja kilpailuorganisaatiot
Kilpailun palkitsemistilaisuudet / vko 44 / reservipiirien kilpailuorganisaatiot
Kilpailun finaali, 30.11. Helsinki, ohjausryhmä

Tarvittaessa reservipiirien TURPO-kilpailupäälliköille järjestetään alkusyksyllä toinen
koulutustilaisuus.
Käynnistyskannustin
Turpotietäjä-kilpailusta tulee onnistuessaan reserviläisjärjestöille keskeinen, vuosittainen
yhteistoimintamuoto, jolla on yhteiskunnallista merkitystä kilpailun tavoitteiden johdosta.
Onnistuessaan kilpailu kohottaa nuorten suomalaisten maanpuolustustahtoa ja vahvistaa
yleiseen asevelvollisuuteen sekä suureen reserviin pohjautuvan puolustusjärjestelmämme
toimintaedellytyksiä. Lisäksi kilpailu lisää mukana olevien järjestöjen tunnettuutta ja
yhteiskunnallista hyväksyntää sekä avaa suomalaisille uusia mahdollisuuksia olla mukana
vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä.
Reserviläisliitto ja Suomen Reserviupseeriliitto ovat kilpailun painoarvon mutta myös sen
piireille aiheuttaman lisätyön johdosta päättäneet asettaa reserviläispiireille kilpailuun
liittyviä, taloudellisia kannustumia seuraavasti:
•

•

Reservipiirien yhteinen TURPO-kilpailupäällikkö on nimetty ja kilpailuorganisaatio on
muodostettu sekä TURPO-kilpailupäällikkö tai hänen määräänsä henkilö on
osallistunut 18.4.2020 koulutustilaisuuteen, maksetaan palkkiona 500 euroa jaettuna
tasaosuuksin piireille.
15 prosenttia kilpailuorganisaation toiminta-alueen lukioista on ilmoittautunut mukaan
Turpotietäjä-kilpailuun, maksetaan lisäksi palkkiona 500 euroa jaettuna tasaosuuksin
piireille.

Lisätietoja Turpotietäjä-kilpailusta antavat Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Olli Nyberg,
0400 640 755 tai olli.nyberg@reservilaisliitto.fi ja Suomen Reserviupseeriliiton
toiminnanjohtaja Janne Kosonen, 050 581 0819 tai janne.kosonen@rul.fi sekä kilpailun
suunnittelijana toimiva everstiluutnantti Ilkka Saari, 0400 447 465 tai
ilkka.ha.saari@outlook.com

