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YLEISET TIEDOT 

Kilpailun järjestäjä 

Kilpailun järjestää Nummen Samoojat ry 

 

Kilpailun johtaja 

Essi Nurmi, 040 5240455, nurmi.essi@gmail.com 

 

Tietoa kilpailuista löytyy Internet-sivuilta: 

www.nummensamoojat.partio.net 

 

Kilpailukeskus 

Kilpailukeskus, jossa kilpailujoukkueet ilmoittautuvat, sijaitsee Nummen seuratalolla. 

Osoite Tiedonpolku 7, 09810 Nummi.  
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KILPAILU 

Ilmoittautuminen 

Joukkueet ilmoittautuvat liitteenä olevalla ilmoittautumislomakkeella heti 

kilpailukeskukseen saavuttuaan. Ilmoittautuessa ryhmän saattaja esittää kaikkien jäsenten 

vuoden 2016 jäsenkortin tai vastaavan todisteen Suomen Partiolaisten jäsenyydestä.  

 

Yleisaikataulu 

 

07:50 Kilpailukeskus aukeaa ja ilmoittautuminen alkaa 

08:50 Ilmoittautuminen päättyy 

09:00 Kilpailun avajaiset/lähtö 

n.16.30 Palkintojen jako 

19.00 Kilpailukeskus suljetaan 

 

Avajaiset ja lähtö 

Kilpailun avajaiset järjestetään lauantaina klo 09:00  Sitä ennen joukkueet saattajineen 

ovat ryhmittäytyneet kilpailunumeronsa mukaiselle paikalle avajaiskentällä.  

 

Vaihtovarusteet 

Pentueet voivat halutessaan jättää vaihtovaatteita tms. kilpailun ajaksi kilpailukeskukseen 
tai saattajan reppuun. Säilytyspaikka osoitetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Jos pentue 
jättää varusteita kilpailukeskukseen, tulee ne pakata yhteen isoon kassiin/jätesäkkiin ja 
siihen tulee kiinnittää pentueen numero (esim. A4 paperi).  Kilpailun järjestäjä ei vastaa 
säilytykseen jätetyistä tavaroista. 
 
Kilpailun jälkeen ei ole peseytymismahdollisuutta kilpailukeskuksessa.  

 

Vakuutus 

Joukkueet kilpailevat omalla vastuullaan. Kilpailijat on vakuutettu Suomen Partiolaisten 

jäsenmaksuun sisältyvällä tapaturma- ja vastuuvakuutuksella (partiovakuutus). Kaikkien 

kilpailijoiden (myös kilpailun ulkopuolella) tulee olla Suomen Partiolaisten voimassaolevan 

jäsenmaksun maksaneita (vuoden 2016 jäsenmaksu). 
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Säännöt ja ohjeet 

Jokaisella kilpailijalla on oltava partiohuivi kaulassaan koko kilpailun ajan. 

Joukkue on velvollinen itse merkitsemään vastauslomakkeisiin, kilpailukortteihin ja 

suorituksiin oman nimensä ja numeronsa. Saattaja voi tarvittaessa auttaa joukkuetta 

lukemisessa ja kirjoittamisessa. 

Kilpailuvarusteet on kuljetettava lähdöstä maaliin. Kilpailujoukkue ei saa jakaantua 

kilpailun aikana.  

Rastit on kierrettävä tehtäväkäskyissä ja kartoissa ilmoitetussa järjestyksessä. 

Kilpailussa on noudatettava rehdin partio- ja kilpailuhengen mukaista käytöstä.  

TEHTÄVÄLUETTELO 
   

Rakenna Roihu   6 

Fiksu kipinä    3 

Kipinästä roihuksi   6 

Kipinä veden vartijana  5 

Kipinä suunnistaa   4 

Syty ja sammu ABC   4 

Kipinän iloiset värit   6 

Kipinä pohtii    3 

Ratkeaako    4 

Kipinä auttaa    6 

Syttyykö kipinä?   4 

Sammuuko kipinä?   4 
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VARUSTEET 
 

Henkilökohtaiset varusteet 

- puukko 

- ensiside tai vastaava 

- kello  

- lyijykynä 

- istuinalusta 

- partiohuivi 

- heijastin 

- valmiiksi täytetty juomapullo, vähintään 0,5l 

- eväät  

- ruokailuvälineet 

- vuoden 2016 jäsenkortti tai tosite Suomen Partiolaisten jäsenyydestä 

Kaikkiin varusteisiin tulee merkitä omistajan nimi ja lippukunta. 

 

Eväät 

Lämmin ruoka tarjotaan osallistujille maalissa. 

On tärkeää, että jokaisella on mukana tarpeeksi omia eväitä, kuten leipiä ja hedelmiä, jotta 

jaksetaan kilpailla koko päivän. Järjestäjä tarjoaa kilpailijoille mahdollisuuden täydentää 

juomavesivarastoaan ainakin kilpailukeskuksessa ja rastilla 4 (välipalarasti), joten juotavaa 

on otettava tarpeeksi mukaan lämpimällekin päivälle. 

 

Ryhmäkohtaiset varusteet 

- ensiapupakkaus (1 leveä sideharsorulla, idealside, laastaria, sidetaitoksia, 

kyypakkaus) 

- karttasuojus (karttamuovi, -laukku tai vastaava) 

- 2 kpl joukkueen nimellä ja numerolla varustettua lappua kiinnitysnauhalla 

- joukkueen kisanumero ja hakaneuloja sen kiinnittämiseen 

- retkikeitin (2 kattilaa) 

- polttonaine retkikeittimeen 

- tulitikut 

- ruokailuvälineet 

- desilitranmitta 

- kauha ja vispilä 

- ruokalusikka 

- pieni leikkuulauta 

- keittiöveitsi/puukko 

- kompassi 
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- lyijykynä 

- hiomapaperia 

- maalisivellin tai pieni pensseli 

- sakset  

- rullamitta 

- 1-2 vasaraa  

 

Huomautus matkapuhelimista 

Saattajalla saa olla puhelin mukana hätätilanteita ja valokuvaamista varten. Sitä ei saa 

käyttää muuten kisan aikana ja se säilytetään poissa näkyvistä.  

LISÄOHJEITA 

Kilpailunumerot 

Jokaisessa joukkueessa yksi kilpailija kantaa kilpailun ajan ryhmän mukanaan tuomaa 

numerolappua vaatteissaan siten, että numero on selvästi näkyvillä. Lapun koko on 

vähintään A5. 

 

Kilpailurata 

Kilpailu käydään metsässä. Karttana käytetään maastokarttatulostetta (1:20000).  

Kilpailuradan pituus on n. 5km (helppoa suunnistusta pääasiassa teitä pitkin pitkin) 

Tehtävärastit on merkitty sekä karttaan että maastoon numeroilla. 

 

Rastit 

Tehtävärastit on merkitty maastoon oranssi-valkoisin rastilipuin sekä rastin numerolla / 

koodilla.  

Tehtävärasteille saavuttaessa joukkueen tulee ilmoittautua tekemällä partiotervehdys ja 

sanomalla selvästi joukkueen nimi ja numero. Esimerkiksi: "Punapäänarskut numero 15, 

vahvuus 1+5, ilmoittautuu rastille 7."  

Ennen rastilta poistumista ryhmän tulee saada siihen lupa suorituspaikan rastihenkilöltä tai 

erillisen poistumispisteen valvojalta.  
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Kiellot, määräykset ja rajoitukset 

Talojen pihojen ja peltojen läpi kulkeminen on kielletty.  

Kilpailujoukkue huolehtii omista roskistaan koko kilpailun ajan. Kätevyystehtävien 

yhteydessä järjestäjille voi jättää tehtävän tekemisessä syntyneet roskat roskapussissa. 

Kilpailujoukkueen mukanaan tuomat roskat (mm. eväiden pakkaukset ja ongelmajätteet, 

kuten paristot) ryhmä kuljettaa itse mukanaan pois kilpailumaastosta ja huolehtii niiden 

asianmukaisesta loppusijoituksesta.  

 

Keskeyttäminen 

Tehtävärastien väliin jättäminen tulkitaan kilpailun keskeyttämiseksi. Jos joukkue päättää 

keskeyttää suorituksensa, sen tulee ilmoittautua lähimmällä rastilla, jotta järjestäjät saavat 

tiedon keskeytyksestä. Tämän jälkeen joukkue siirtyy itse kilpailukeskukseen, jossa sen 

tulee ilmoittautua uudelleen. Loukkaantumistilanteissa kilpailun järjestäjä kuljettaa 

loukkaantuneet ryhmän jäsenet kilpailukeskukseen tai tarvittaessa jatkohoitoon.  

Mikäli joku joukkueen jäsenistä joutuu jättämään kilpailun kesken sairastumisen tai 

loukkaantumisen takia, se ei automaattisesti sulje koko ryhmää kilpailun ulkopuolelle. 

Päätöksen tällaisissa tapauksissa tekee kilpailun johtaja. 

 

Lääkintähuolto 

Kilpailujoukkueet ovat varustautuneet pieniä tapaturmia varten omilla ensiapuvälineillä. 

Vakavammissa tapauksissa ryhmän tulee ottaa yhteys lähimpään rastiin ja sen 

henkilökuntaan.  

 

Oikeat vastaukset ja tulokset 

Tehtävien oikeat vastaukset ovat nähtävissä maalissa. 

Kilpailun lopulliset tulokset ilmoitetaan heti niiden valmistuttua palkintojen jako 

tilaisuudessa. 

 

Löytötavarat 

Kilpailun aikana kadonneita tavaroita voi kysellä kilpailutoimistosta. Kaikkiin tarvikkeisiin 
tulee kirjoittaa omistajan nimi ja lippukunta, jolloin tavarat palautuvat omistajalleen.  
 
Kisojen jälkeen löytötavaroita voi tiedustella kilpailunjohtajalta. 
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OHJEITA SAATTAJALLE 
Saattaja kulkee lauman mukana koko kilpailupäivän ajan ja huolehtii kisaryhmänsä 
turvallisuudesta. Saattajan rooli on myös auttaa pitämään laumahenkeä yllä. Pieni kehu 
silloin tällöin saa ihmeitä aikaan! 
 
Muistathan, että myös saattajan odotetaan noudattavan jokamiehen oikeuksia ja hyviä 
käytöstapoja. Saattajalla ei tarvitse olla aikaisempaa partiokokemusta.  
 
Saattajalla tulee olla mukanaan vähintään seuraavat asiat: 

 Kunnon reppu 

 Sään mukainen vaatetus ja hyvät kengät  

 Istuinalusta tai makuualusta 

 Juomavettä  

 Eväät päiväksi  

 Lyijykynä  

 Ensiapuvälineet (laastari, puhdistusaine tms.)  

 Ruokailuvälineet  

 Kahvimuki (maastoon) 
 

  
Saattaja ei saa auttaa pentuetta tehtävien teossa. Tehtäväkäskyssä mainitaan 
erikseen, jos saattaja saa osallistua tehtävään. Saattaja voi auttaa pentuetta tehtäväkäskyn 
lukemisessa ja vastausten kirjoittamisessa, mutta hän ei saa neuvoa itse suorituksessa. 
Tarkoitus on, että pentueet tekevät itse sen, mitä osaavat. Jokainen sudenpentu tuo oman 
panoksensa pentueen suorituksen onnistumiseksi.  

 
Kisoissa saattaa tulla eteen hetkiä, jolloin joudutaan hieman odottelemaan. Näitä hetkiä 

varten saattajalla kannattaa olla muutama leikki ”takataskussa”. Leikkien on hyvä olla 

sellaisia, joissa pysytään yhdessä paikassa. 

 

Tarkistuslista saattajalle 

 
Tässä lyhyt tarkistuslista saattajille ja ryhmien johtajille tärkeimmistä asioista, 
helpottamaan kisavalmisteluja. 
 
– Kyydit ja ajo-ohjeet hankittu 
– Ilmoittautumislomake täytetty 
– Ryhmän yhteiset varusteet koottu 
– Tehtäväluetteloon tutustuttu 
– Tämä ohje otettu mukaan 
– Ryhmän numerolappu valmistettu 
– Rastille ilmoittautumista harjoiteltu 
 
Ole riittävän ajoissa aamulla paikalla ja varaa mukaan kärsivällisyyttä ja iloista mieltä, niin 
päivästä tulee varmasti onnistunut! 
 



 

8 

 

JOUKKUEIDEN NUMEROT  
 

Sudenpennut: 

101 Virkkalan tulentekijät, Puput 

102 Virkkalan tulenteikijät, Mammutit 

103 Nummen Samoojat, Naalit 1 

104 Nummen Samoojat, Naalit 2 

105 Nummen Samoojat, Oravat 

106 Lohjan Eräveikot, Susijengi 

107 Vihterä, Pöllönsiivet 

108 Vihterä, Salamanterit 

109 Vihterä, Suon sudet 

110 Vihterä, Pantterit 

111 Vihterä, Sudet 

112 Vihterä, Jääkarhut 

113 Vihterä, Fenixit 

114 Raudanreippaat, Kipinät 

115 Raudanreippaat, Kotkat 

116 Muijalan Menninkäiset,  Havu 

117 Muijalan Mennikkäiset,  Kävyt 

118 Muijalan Menninkäiset, Pajunkissat 

119 Muijalan Menninkäiset, Pöllöt 

120 Otalammen oselotit, Otalammen oselotit 1 
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Seikkailijat: 

201 Hiidenveden Samoojat, Oravat 

202 Nummen Samoojat, Metsot 1 

203 Nummen Samoojat, Metsot 2 

204 Nummen Samoojat, Majavat 1 

205 Nummen Samoojat, Majavat 2 

206 Raudanreippaat, Huuhkajat 

207 Raudanreippaat, Hauki 

208 Raudanreippaat, Kisulit 

209 Raudanreippaat, Bandat 

210 Raudanreippaat, Tulitikut 

 

 



 

 

 

ILMOITTAUTUMISLOMAKE  
Palautetaan kilpailukeskukseen ilmoittautumisen yhteydessä. 

Yhteydessä esitetään kaikkien kilpailijoiden vuoden 2016 

jäsenkortit tai tositteet Suomen Partiolaisten jäsenyydestä. 

Joukkueen numero _____    Joukkueen nimi:  _______________________ 

 

Lippukunta _____________________________________________________ 

Joukkueen jäsenet 

 Nimi       Syntymäaika   

1) ________________________________  _____________________ 

 

2) ________________________________  _____________________ 

 

3) ________________________________  _____________________ 

 

4) ________________________________  _____________________ 

 

5) ________________________________  _____________________ 

 

6) ________________________________  _____________________ 

  

7) ________________________________  _____________________ 

 

8) ________________________________  _____________________ 

 

Saattajan nimi ja puhelinnumero:  

 

________________________________________________ 


