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Ennakko- ja kilpailuohje 
Sudenpentukilpailu 12.5.2015 Raisiossa 

  

 

  
Niilo Norppa on päättänyt tutustua Suomen vesistöihin. Niilo on asunut koko ikänsä Saimaalla ja 

nyt Niiloa on alkanut kiinnostaa mitä Suomen muista vesistöistä voikaan löytyä. Kartalla on vielä 

muutama merkitsemätön vesialue, joiden alueelle Niilo ei ole vielä koskaan suunnannut, mutta 

hän suunnittelee korjaavansa tilanteen tällä uudella reissulla. Niilo on päättänyt ottaa mukaansa 

nokkelia ja käsistään käteviä partiolaisia, jotka toivottavasti pystyvät auttamaan hänet läpi uusista 

ja omituisista tilanteista, joita eri puolilta Suomea tullaan näkemään. 

  

Kisanjohtajan terveiset 

Jokikylän Pojat toivottavat joukkueenne tervetulleiksi Kaste 2018 –kilpailuun. Pentueenne on 

ilmoittautunut Lounais-Suomen Partiopiiriin sudenpentukilpailuun Raisioon. Kilpailuun on ilmoittautunut 

yhteensä 94 pentuetta, eli päivään osallistuu yhteensä noin 650 partiolaista. Kisojen koosta johtuen 

kannattaa varautua jonottamaan rasteille. Omia eväitä ja hyvää partiomieltä mukaan. Tervetuloa 

viettämään hauska retkipäivä!  
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YLEISET TIEDOT 
  

Kilpailun järjestäjä 

Kilpailun järjestäjä on Jokikylän Pojat-lippukunta yhteistyössä Rannikkoseudun alueen lippukuntien 

kanssa. 

  

Kilpailunjohtaja 

Joonas Kylä-Kaila 

050 406 2341 

joonas.kyla-kaila@jokikylanpojat.fii 

  

Järjestelysihteeri 

Juha Koivisto 

045 604 4114 

juha.koivisto@jokikylanpojat.fi 

  

Lisätietoja kilpailuista löytyy Internet-sivuilta: 

www.jokikylanpojat.fi/sudenpentukilpailut/ 

Kilpailukeskus 

Kilpailukeskus, jossa kilpailujoukkueet ilmoittautuvat, sijaitsee osoitteessa Kerttulantie 31, Raisio. 

  

Ajo-ohjeet: 

Nouse 8-tieltä ylös Raision ABC:n kohdalla, ja käänny poispäin ABC:sta. Opasteet Kerttulaan tien vieressä. 

Käänny ensimmäsistä valoista vasemmalle, Raisionkaarelle ja seuraavista valoista vasemmalle kohti 

Kerttulaa. 500 metrin jälkeen käänny risteyksestä oikealle kohti Raisiota. 500 metriä risteyksen jälkeen 

Kerttulan koulu on oikealla puolellasi. 

 

Kulkuyhteydet: 

Fölin bussi 300 Petäsmäkeen kulkee Kerttulan koulun vierestä, tai 6/7 Naantaliin Raision keskustaan josta 

voi nousta 300 kyytiin. Kävelymatka Raision keskustasta vajaa 1,5 kilometriä. 

 

Kisanjärjestäjä ei järjestä kuljetuksia 

 

Parkkeerausohjeet: 

Pysäköinti tapahtuu Kerttulan liikuntakeskuksen pysäköintialueilla noin 200 metrin päässä 

kisakeskuksesta Raisioon päin.  

 

 

 

http://www.jokikylanpojat.fi/sudenpentukilpailut/


KASTE 
Sudenpentukilpailu 12.5.2015 Raisiossa 

KILPAILU 

  

Ilmoittautuminen 

Joukkueet ilmoittautuvat liitteenä olevalla ilmoittautumislomakkeella heti kilpailukeskukseen 

saavuttuaan. Mikäli joukkueen kokoonpano on partiotaitokilpailujen sääntöjen vastainen, ryhmä kilpailee 

kilpailun ulkopuolella. 

Huoltajat ja yleisö 

Huoltajat ja yleisö eivät saa liikkua kilpailumaastossa itsenäisesti. Huoltajat ja yleisö voivat seurata 

kilpailua lähtörastilla sekä rastilla 8. Yleisölle järjestetään kiertokävely tehtävärasteilla. Tarkempia tietoja 

rasteille tutustumisesta saa kilpailukeskuksesta. 

Yleisaikataulu 

Lauantai 12.05.2018 

 

08:30  Kilpailukeskus aukeaa ja ilmoittautuminen alkaa 

09:15  Ilmoittautuminen päättyy 

09:30           Kilpailun avajaiset 

09:35  Kilpailun lähtö 

14:00  Ensimmäinen joukkue maalissa 

16:00         Viimeinen joukkue maalissa 

16:30           Päättäjäiset, kunniakirjojen ja palkintojen jako 

17:00           Kilpailukeskus suljetaan 

 

Avajaiset ja lähtö 

Kisan avajaiset järjestetään lauantaina klo 09:30. Sitä ennen joukkueet saattajineen ovat ryhmittäytyneet 

kilpailunumeronsa mukaiselle paikalle avajaiskentällä. 

Peseytyminen ja vaihtovarusteet 

Vaihtovaatteet voi jättää ennen kilpailua säilytykseen kilpailukeskukseen. 

Arvotavarat voi jättää kisan ajaksi säilytykseen ilmoittautumispisteeseen. 
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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 2018 

jäsenmaksu). 

Säännöt ja määräykset 

Jokaisella kilpailijalla on oltava partiohuivi kaulassaan koko kilpailun ajan. 

Kilpailussa noudatetaan voimassaolevia Lounais-Suomen piirin sudenpentukilpailujen sääntöjä. 

Joukkueiden on etukäteen tutustuttava SP:n Turvallisuusohjeisiin. Toimitsijoiden, tehtäväkäskyjen tai 

kilpailun ohjeiden turvallisuusmääräysten tai -varusteiden laiminlyönti suorituksissa johtaa ko. 

tehtäväsuorituksen hylkäämiseen. Turvallisuusmääräyksiä rikkova tai laiminlyövä joukkue voidaan poistaa 

kilpailusta. 

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. 

Käyttäytyminen 

Kilpailussa on noudatettava rehdin partio- ja kilpailuhengen mukaista käytöstä. 
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TEHTÄVÄLUETTELO 
  

Tehtävät Pisteet 

 1. Viikingit tulevat 6 

2. Hunajaa vai mansikoita 6 

3. Kokka kohti länttä 6 

4. Yli ali ja ympäri 6 

5. Varokaa heikkoa jäätä 6 

6. Evät heilumaan 6 

7. Siipien havinaa 6 

8. Makeaa mahan täydeltä 6 

9. Löydätkö perille 6 

10. Auta ystävää 6 

 60 

Muutokset tehtävä- ja pisteluettelossa 

Ei muutoksia. 
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VARUSTEET 
  

Pakolliset varusteet 

Henkilökohtaiset varusteet 

• puukko 

• kynä 

• istuinalusta 

• partiohuivi 

• valaisin 

• valmiiksi täytetty juomapullo, vähintään 0,5dl 

• eväät 

• ruokailuvälineet 

• vuoden 2018 jäsenkortti tai tosite Suomen Partiolaisten jäsenyydestä 

• vaihtovaatteet 

Eväät 

Lämmin ruoka tarjotaan kilpailijoille maaliintulon jälkeen. 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, joten juotavaa on otettava 

tarpeeksi mukaan lämpimällekin päivälle. 

Ryhmäkohtaiset varusteet 

• ensiapupakkaus (1 leveä sideharsorulla, idealside, laastaria, sidetaitoksia, kyypakkaus) 

• karttasuojus (karttamuovi, -laukku tai vastaava) 

• yksi joukkueen nimellä ja numerolla varustettu lappu kiinnitysnauhalla. Muilla vartion 

jäsenillä kilpailunumero vaikka kasvomaalauksena 

• joukkueen kisanumero & hakaneuloja sen kiinnittämiseen 

• retkikeitin (2 kattilaa) 

• polttonestettä 

• tulitikut 

• ruokailuvälineet 

• desilitranmitta 

• Sakset 

• täysi rulla maalarinteippiä 

• 2 vasaraa 
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• 1-2 sahaa 

• 2 sivuleikkuripihtiä 

• 1-2 rullamittaa 

• hiomapaperia 

• kompassi 

• käsivispilä 

• 2 samanmuotoista 0,5 l limupulloa 

• muovipussi 
• yhdelle joukkueen jäsenelle pyyhe ja vaihtovaatekerta (päällä olevat vaatteet saattavat 

kastua kokonaan) mukaan maastoon 

Huomautus matkapuhelimista 

Joukkueille ja saattajille muistutetaan, että kaikenlaisten radiopuhelimien, matkapuhelimien ja muiden 

vastaavien matkaviestimien hallussapito ja käyttö partiotaitokilpailussa on kielletty. Kilpailun 

lähtölaukauksen jälkeen kilpailijoilla havaitut matkapuhelimet ja vastaavat sähköiset viestimet johtavat 

automaattisesti ryhmän sulkemiseen kilpailun ulkopuolelle sekä puhelimen takavarikointiin 

loppukilpailun ajaksi. Saattajalla saa olla yksi puhelin mukana hätätilanteita varten. Sitä ei saa käyttää 

muuten kisan aikana ja se säilytetään poissa näkyvistä. Saattajan turvapuhelin on mukana omalla 

vastuulla. 
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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. 

  

 

101 Aavikkoketut 121 Koirat 

102 Aavikkopyöriäiset 122 Villivarsat 

103 Delfiinit 123 Kotkat (Loimaan Nuotioloimut) 

104 Frutti-Ilvekset 124 Kotkat (Kolkankävijät) 

105 Hallit 125 Kultahaukat 

106 Haukat (Nousiaisten Henrikin lpk) 126 Kultakalat 

107 Haukat (ATP) 127 Kuutit 

108 Hymytintit 128 Leijonat 1 

109 Höyryturbiinit 129 Leijonat 2 

110 Ilmaristen Ilvekset 130 Lentävät Kilpikonnat 

111 Ilmaristen Ilvekset 2 131 Liekit 

112 Jymytintit 132 Liito-Oravat 1 

113 Karhut 133 Liito-Oravat 2 

114 Karvatassut 134 Lumikot 

115 Ketunleivät 135 Lumileopardit 

116 Ketut (Partio-Puhurit) 136 Lumileopardit LEK 

117 Ketut (Liedon Eränkävijät) 137 Majava 

118 Ketut (Loimaan Nuotioloimut) 138 Majavat (MHTP) 

119 Kisatintit 139 Majavat (Limingan Niittykärpät) 

120 Kissanpennut 140 Menninkäiset 
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141 Merikotkat (NaSi) 161 Puput 

142 Merikotkat (Liedon Eränkävijät) 162 Päivänkakkarat 

143 Merikotkat (ATP) 163 Raakut 

144 Meritähdet 1 164 RaKiNa 1 

145 Meritähdet 2 165 RaKiNa 2 

146 Mustikat 166 RaKiNa 3 

147 Myrskykotkat 167 Saukko/Piisami 

148 Myrskykotkat 1 168 Siilit 

149 Myrskykotkat 2 169 Siilit 1 

150 Nallekarkit 170 Siilit 2 (Liedon Eränkävijät) 

151 Norpat 171 Siilit 2 (Mynämäen Maahiset) 

152 Norppa 172 Sisiliskot 1 

153 Näkinkengät 173 Sisiliskot 2 

154 Villivadelmat 174 Skorpionit 

155 Pegasos 175 Sudet (Kaarinan Korpiklaani) 

156 Pepperoonit 176 Sudet (Mynämäen Maahiset) 

157 Piispamunkit 1 177 Sudet (Salon Leiriveikot) 

158 Piispamunkit 2 178 Sudet (Kolkankävijät) 

159 Pikkutähkät 179 Sukeltavat Kilpikonnat 

160 Punasudet 180 Suomen Sudet 

 

181 Suomen Sudet 2 188 Ulpukat 

182 Tassut 189 Vakoojailvekset 

183 Tiikerit 190 Vesikirput 1 

184 Tinttitytöt 191 Vesikirput 2 
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185 Tiput 192 Vesinokkaeläimet 1 

186 Tuuliturbiinit 193 Vesinokkaeläimet 2 

187 Uivat Kilpikonnat - 
 

Juomavesi ja ruokahuolto 

Joukkue vastaa itse tarvitsemastaan juomavedestä ja kantaa sen mukanaan kilpailun aikana. Järjestäjä 

tarjoaa kilpailijoille mahdollisuuden täydentää juomavesivarastoaan ainakin kilpailukeskuksessa. 

  

Kilpailun osanottomaksuun sisältyy sääntöjen mukaisesti lämmin ateria, joka tarjotaan kilpailun jälkeen 

maalissa. Kilpailijoilla pitää olla omat ruokailuvälineet tätä ateriaa varten. (Ruokailuvälineitä ei tarvitse 

kantaa maastossa mukana, vaan ne voi jättää kisakeskukseen säilytykseen joukkueen yhteisessä 

nimikoidussa kassissa). Ruokatarjoilu aloitetaan klo 14:00. 

 

Kilpailumaasto 

Kilpailu käydään metsässä / taajama-alueen lähellä olevilla metsäalueilla 

 

Kilpailukartat ja –radat 

Karttana käytetään lähikarttaa (1:5000). 

Kilpailuratojen pituudet: 

Sudenpennuilla 1-5km (helppoa suunnistusta polkuja 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. 

  

Kiellot, määräykset ja rajoitukset 

Tulenteko ja puiden tai polttopuiden kerääminen on kielletty koko kilpailun ajan. Talojen pihojen ja 

peltojen läpi kulkeminen on kielletty. Luonnonsuojelualueilla saa liikkua vain polkuja pitkin. 
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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. 

Eksyminen ja keskeyttäminen 

Mikäli ryhmä eksyy, muistakaa pysyä rauhallisina! 

  

Jos huomaatte olevanne eksyksissä, pysähtykää selvittämään sijaintianne. Selvittäkää ensin, missä 

paikassa tiesitte viimeisen kerran sijaintinne tarkasti. Selvittäkää tämän jälkeen kuljettu reitti ja 

paikantakaa näkyvien maastonkohtien perusteella sijaintinne. 

  

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 tuomarineuvosto / kilpailun johtaja. 

Lääkintähuolto 

Kilpailujoukkueet ovat varustautuneet pieniä tapaturmia varten omilla ensiapuvälineillä. Vakavammissa 

tapauksissa ryhmän tulee ottaa yhteys lähimpään rastiin ja sen henkilökuntaan. 

Tulokset 

Kilpailun tulostaulu sijaitsee kilpailukeskuksessa. Kilpailun lopulliset tulokset postitetaan 

kilpailujoukkueille viikon kuluessa kilpailusta. Tulokset julkaistaan myös kilpailun Internet-sivulla. 

  

 

 

Maali ja päättäjäiset 

Maali sijaitsee samassa paikassa kuin lähtökin. Päättäjäiset alkavat, kun kaikki kilpailijat ovat saapuneet 

maaliin ja tulokset ovat valmistuneet. Päättäjäisten yhteydessä on palkintojen ja kunniakirjojen jako.  
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Löytötavarat 

Kilpailun aikana kadonneita tavaroita voi kysellä kilpailutoimistosta. Kaikkiin tarvikkeisiin tulee kirjoittaa 

omistajan nimi ja lippukunta, jolloin tavarat palautuvat omistajalleen. Kisojen jälkeen löytötavarat 

toimitetaan piiritoimistoon. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



KASTE 
Sudenpentukilpailu 12.5.2015 Raisiossa 

ILMOITTAUTUMISLOMAKE 
 
Kilpailunumero: ________  
 
Lauman nimi: __________________________________ 
 
Lippukunta: _______________________________ 
 
Lauman jäsenten tiedot: 
 
    Nimi        Jäsennumero 
 
1. _____________________________________________  _______________ 
 
2. _____________________________________________  _______________ 
 
3. _____________________________________________  _______________ 
 
4. _____________________________________________  _______________ 
 
5. _____________________________________________  _______________ 
 
6. _____________________________________________  _______________ 
 
7. _____________________________________________  _______________ 
 
8. _____________________________________________  _______________ 
 

Saattajan nimi ja puhelinnumero kisan aikana: 
           __________________ 
 

Lippukunta on tarkistanut, että kaikkien osallistujien jäsenmaksu on maksettu, jolloin partiovakuutus on 
voimassa. 

 
_________________________________________________________________________ 
Saattajan tai lippukunnan edustajan allekirjoitus ja nimenselvennys 
 

Jos ensiapuryhmän on tarvetta tietää jonkun osallistujan lääkityksestä tai sairaudesta, niin 
kirjoita siitä erillinen selvitys ensiapuryhmälle toimitettavaksi. 
 


