
 

 

 
22.4.2017 Nousiaisissa 

 

Saattajan ohje 
  



Tervetuloa Heteka2017-seikkailijakilpailuun!  

Seikkailijavartion saattajana olet tärkeässä tehtävässä, sillä huolehdit kilpailuvartiosta 

koko päivän ajan. Toivomme, että näiden ohjeiden avulla voit taata vartiollesi hauskan 

ja turvallisen kilpailupäivän. Valmistaudu lukemalla ohje huolellisesti ja ota se mukaasi 

kilpailuun. Muista lukea myös ennakko- ja kilpailuohje.  

Saattajan tehtävät: 

Saattajan tehtävänä on huolehtia seikkailijoiden turvallisuudesta kilpailun aikana. 

Saattaja kulkee vartion kanssa kilpailureitin ja huolehtii suunnistamisesta ja 

turvallisesta liikkumisesta rastien välillä. Saattaja ei pääsääntöisesti osallistu tehtävien 

tekemiseen, kuitenkin kätevyys- ja ruokatehtävissä saattajan tulee huolehtia 

työkalujen ja keittimen turvallisesta käytöstä. Saattajan on hyvä pitää huolta myös 

siitä, että vartio etenee aikataulun puitteissa.  

Saattajan omat varusteet 

 Saattajalla tulisi olla mukanaan vähintään seuraavat asiat: - kunnon reppu - 

istuinalusta tai makuualusta - ruokailuvälineet - juomavettä - eväät kisapäiväksi - 

lyijykynä - kisavartion ensiapuvälineet Saattajalla saa olla mukanaan kännykkä, mutta 

sen käyttäminen vartion eduksi on kiellettyä. Puhelin tulee olla äänettömänä koko 

kilpailun ajan.  

Varusteet  

Vartio pakkaa ennakko-ohjeen mukaiset tarvikkeet mukaansa, jotka vartio kantaa 

mukanaan koko kilpailun ajan. Vartio voi kuitenkin jättää kilpailukeskukseen ennakko-

ohjeessa mainitut tavarat, ohjeen mukaisella tavalla (ks. ennakko-ohje) 

 Ilmoittautuminen 

 Ilmoittautuminen kilpailukeskukseen tapahtuu lauantaina 22.4.2017 klo 7.30–8.30. 

Saattaja ilmoittaa vartion palauttamalla valmiiksi täytetyn ilmoittautumislomakkeen 

ilmoittautumispisteelle, joka sijaitsee koulun pihalla ilmoittautumisteltalla. Samalla 

hän esittää kaikkien vartion jäsenten voimassa olevat jäsenkortit, tai muuten todistaa 

jäsenmaksun voimassa olon. Hoidathan kaikkien jäsenkortit kuntoon jo ennen kisa-

aamua. Ilmoittautumisajan päätyttyä tulee siirtyä lähtötehtävän suorituspaikalle 

avajaisia varten järjestäjien ohjeiden mukaan. Lähtötehtävän materiaaleihin ei saa 

koskea!  

Toiminta rasteilla  



Saattaja ei saa auttaa kisaryhmää tehtävien teossa. Tarkoitus on, että kisavartiot 

tekevät itse sen mitä osaavat. Jokainen seikkailija tuo oman panoksensa ryhmän 

suorituksen onnistumiseksi. Saattaja voi tarvittaessa avustaa kisavartiota 

tehtäväkäskyn lukemisessa ja vastausten kirjaamisessa. Hän ei saa vaikuttaa tehtävän 

suorittamiseen millään tavoin, ellei tehtäväkäskyssä toisin mainita. Saattajan tulee 

huolehtia seikkailijoiden turvallisuudesta, huomioi erityisesti kätevyys ja 

ruokatehtävät! Saattaja saa muistuttaa seikkailijoita ajankäytöstä tehtävissä, joissa on 

aikarajoitus. 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. 

Jonotustilanteessa saattajan tulee olla valppaana. Kun oman vartion vuoro lähestyy, 

saattaja tulee ohjeistaa ryhmä valmiiksi (eväät pakettiin, reput selkään yms.). Jonosta 

saattaa lähteä useita vartioita kerralla. 

Eväät ja ruokailu  

Eväitä kannattaa syödä jonottaessa rasteille. Evästaukoa voi myös pysähtyä pitämään 

reitin varrelle. Tällöin kuitenkin kannattaa tarkkailla ajan kulkua, jotta vartio ehtii 

suorittamaan kaikki tehtävät ennen niiden sulkeutumista. Huolehdithan, että eväät 

riittävät koko päiväksi, jotta energiaa riittää myös loppu kisaan. Lämmin ruoka 

tarjotaan vasta maalissa.  

Turvallisuus  

Saattaja vastaa kisavartion turvallisuudesta koko kilpailun ajan. Jokaisella vartiolla 

tulee olla mukanaan pieni ensiapupakkaus. Lisäksi jokaisella rastilla on varusteet 

pienin ensiaputoimenpiteisiin. Mikäli kilpailun aikana sattuu jokin haaveri, ota yhteys 

lähimmän rastin henkilökuntaan, hätätilanteessa kuitenkin soita 112. Kannattaa 

kerrata pienien haavojen sekä nyrjähdysten hoito, jolloin osaat itsekin toimia tarpeen 

vaatiessa. Talojen lähistöillä liikuttaessa noudatetaan kohteliaita ja asiallisia 

käytöstapoja. Saattajalla on oltava mukanaan lasten vanhempien yhteystiedot. Luethan 

myös ennakko-ohjeen huolellisesti ennen kilpailua ja ota se myös mukaasi kisoihin!  

Tervetuloa ja onnea kisaan!  

Kilpailunjohtaja Maria Sankari, maria_sankari@hotmail.com, 0505752682 

Järjestelysihteeri Sofia Rusi, sofia.rusi@gmail.com, p. 0400727753 

 


