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Löytöretkeilijä Elokivi on kokenut maailmanympärysmatkailija, eikä hän olisi ensimmäistä kertaa metsässä tai 

merenrannallakaan. Kartalla on vielä muutama merkitsemätön valtio, joiden alueelle Elokivi ei ole vielä koskaan 

suunnannut, mutta hän suunnittelee korjaavansa tilanteen tällä uudella reissulla. Elokivi on päättänyt ottaa 

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

omituisista tilanteista, joita erilaisten kulttuurien myötä tullaan näkemään. 

Toivotan jokaiselle pentueelle oikein paljon onnea kisaan sekä erittäin mukavaa ja iloista päivää! 

Kilpailun johtaja Timo Viskari, Pyhärannan Korpiankkurit 

ENNAKKO-OHJE 
 

Toivotamme pentueenne tervetulleiksi Löytöretki 2015 -kilpailuun Pyhärantaan. 

Kilpailuun on ilmoittautumisajan kuluessa ilmoittautunut 60 pentuetta. 

Tämä ennakko-ohje sisältää myös sääntöjen mukaiset kilpailuohjetiedot, joten kisapaikalla ei jaeta erillistä 

kilpailuohjetta. Ottakaa siis tämä ohje mukaanne! 

YLEISET TIEDOT 

Kilpailun järjestäjä 

Kilpailun järjestäjänä toimivat Pohjoiskulman alueen lippukunnat 

 

Kilpailun johtaja  Järjestelysihteeri 

Timo Viskari (PyKo)  Kaisa Räsänen (PyKo) 

044 750 5744   0500 320 653 

timo_viskari@hotmail.com  kaisa.karvonen@hotmail.com 

 

Ratamestari / huolto  Tulostoimisto 

Mikko Räsänen (PyKo)  Janne Kolehmainen (LES) 

 

Kisan johdolla ja tuomarineuvostolla on päällänsä oranssit huomioliivit. Rastipäälliköille on päällänsä keltaiset 

huomioliivit. 

Kilpailukeskus 

Kilpailukeskuksena toimii Reilan koulu Pyhärannassa, jossa kilpailujoukkueet ilmoittautuvat. Kilpailukeskus 

sijaitsee osoitteessa Eemelintie 6, 27340 Reila.  

 

Kilpailupaikalla on partiolaisia ohjaamassa liikennettä. Kisapäiväksi paikoilleen jäävät autot ohjataan erilliseen 

parkkiin. 

 

Valtatie 8:n (Pori-Turku) Reilan risteyksestä on matkaa kilpailukeskukseen 10,5 kilometriä. Perillä on opasteet. 

 

Piirin yhteiskuljetukseen osallistuvat saavat erikseen tietoa linja-autojen aikatauluista Riikka Hosiostolta, 

riikka.hosiosto@partio.fi 
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KILPAILU 
 

Ilmoittautuminen 

Joukkueet ilmoittautuvat liitteenä olevalla ilmoittautumislomakkeella heti kilpailukeskukseen saavuttuaan. 

Ilmoittautuessa ryhmän saattaja esittää kaikkien jäsenten vuoden 2015 jäsenkortin tai vastaavan todisteen Suomen 

Partiolaisten jäsenyydestä. 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. 

Yleisaikataulu 

Lauantai 9.5.2015 
 
8.00 Kilpailukeskus aukeaa 
8.30 Ilmoittautuminen alkaa 
9.30 Ilmoittautuminen päättyy 
9.45 Kilpailun avajaiset 
10.00 Kilpailun lähtö 
14.00 Ensimmäinen joukkue maalissa 
16.00 Viimeinen joukkue maalissa 
16.30 - 17.00 Päättäjäiset, kunniakirjojen ja palkintojen jako 
18.00 Kilpailukeskus suljetaan 
 

Avajaiset ja lähtö 

Kisan avajaiset järjestetään lauantaina klo 9.45 Reilan koulun kentällä koulurakennuksen puoleisessa päässä. 

Avajaisten jälkeen kisajohto antaa luvan pentueille saattajineen siirtyä ja ryhmittäytyä kentän toiseen päähän 

kilpailunumeronsa mukaiselle paikalle aloitustehtävää varten. 

Vaihtovarusteet 

Vaihtovaatteita yms. voi pakata erilliseen kassiin ja jättää ennen kilpailun alkua kilpailukeskuksen 

ilmoittautumispaikalle erikseen osoitettuun paikkaan säilytykseen. Suosittelemme, että mitään arvotavaroita ei 

oteta mukaan itse kisaan eikä kisapaikallekaan. Välttämättömät mukaan otetut arvotavarat on mahdollista jättää 

kilpailun ajaksi säilytykseen muiden varusteiden kanssa. Varustekassi on merkittävä selkeästi kisaryhmän nimellä 

ja numerolla. Tavaroilla ei ole kokoaikaista vartiointia, eivätkä kisajärjestäjät vatsaa kadonneista tavaroista. 

Kilpailun jälkeen ei ole mahdollisuutta päästä suihkuun.  

Vessat 
Kilpailukeskuksessa on käytössä vessat. Rastilla numero 7 on käytössä ulkohuussit. 

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 2015 jäsenmaksu). 

Säännöt ja määräykset 
Jokaisella kilpailijalla on oltava partiohuivi kaulassaan koko kilpailun ajan. 

Kilpailussa noudatetaan voimassaolevia Lounais-Suomen Partiopiirin sudenpentukilpailujen sääntöjä.  
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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.  
 

TEHTÄVÄLUETTELO - PYHÄRANTA 
 

Terävän esineen vaarat 5 

Avaruusvisa 5 

Basaari 5 

Kaiken maailman kummajaiset 4 

Puhallusputki 6 

Pukineet 4 

Rytmeissä 6 

Sudoku 4 

Syötävät kasvit 6 

Tarkasti tarkkaillen 5 

Murkina 5 

  55 

VARUSTEET 
 

Pakolliset varusteet 

Henkilökohtaiset varusteet 

- puukko 

- ensiside tai vastaava 

- kynä 

- istuinalusta 

- partiohuivi 

- heijastin 

- valaisin 

- valmiiksi täytetty juomapullo, vähintään 0,5dl 

- eväät  

- ruokailuvälineet 

- vuoden 2015 jäsenkortti tai tosite Suomen Partiolaisten jäsenyydestä (ei metsään) 
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- vaihtovaatteet (ei metsään) 

Eväät 

Lämmin ruoka tarjotaan osallistujille kisan jälkeen kilpailukeskuksessa. 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 5 (välipalarasti), joten 

juotavaa on otettava tarpeeksi mukaan koko päivälle. 

Ryhmäkohtaiset varusteet 

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

- karttasuojus (karttamuovi, -laukku tai vastaava) 

- pieni leikkuulauta 

- kello 

- 1 täysi rulla maalarinteippiä (leveys 19 mm) 

- kompassi 

- 2 vasaraa 

- 1-2 pienihampaista sahaa (esim. norm. timpurinsaha) 

- 2 sivuleikkuripihtiä 

- 1 rullamittaa (3 m) 

- pala hiomapaperia (karkeudeltaan 100) 

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. 

 

LISÄOHJEITA 
 

Kilpailunumerot 

Jokaisessa joukkueessa yksi kilpailija kantaa kilpailun ajan ryhmän numerolappua vaatteissaan siten, että numero 

on selvästi näkyvillä. 

 

Numerolaput tulevat kisajärjestäjältä. Numerolaput pitää palauttaa kisan jälkeen järjestäjälle hyvässä kunnossa. 

 

HUOMIOITAVAA: Delfiinit -nimiset pentueet on numeroitua kilpailun järjestäjän toimesta uudelleen 

päällekkäisyyksien vuoksi (Delfiinit 1, 2, 3, 4 ja 5). 

 

Kisanumero Pentueen nimi Lippukunta 

1   Leirisiskot 1 Leirisiskot ry 

2   Leirisiskot 2 Leirisiskot ry 

3   Perhoset Kaarinan Sädetytöt ry 

4   Kissanpennut Piikkiön Tammipartio ry 
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5   Kimaltavat Keijut Littoisten Pirtapiiat ry 

6   Hymynaamat 1 Laitilan Lumikit ry 

7   Metsätähdet 1 Mikaelin Sinikellot ry 

8   Merihelmet Rauman Partiotytöt ry 

9   Delfiinit 1 Karimo ry 

10   Naurulokit 1 Pyhärannan Korpiankkurit ry 

11   Delfiinit 2 Auran Eräkurjet ry, Rauman Partiotytöt ry 

12   Mehiläiset Kaarinan Sädetytöt ry 

13   Saukko Narvin Pojat, Turun Sinikotkat ry 

14   Delfiinit 4 Kaarinan Korpiklaani ry 

15   Metsätähdet 2 Mikaelin Sinikellot ry 

16   Delfiinit 5 Kaarinan Korpiklaani ry 

17   Rokkaavat Hymylit Littoisten Pirtapiiat ry 

18   Ampiaiset Kaarinan Sädetytöt ry 

19   Vikkelät Pöllönpoikaet Auran Eräkurjet ry 

20   Muffinssitytöt 2 Narvin Tytöt ry 

21   Merinallet Uudenkaupungin Merihait ry 

22   Meripeikot 2 Rauman Partiotytöt ry 

23   Mastoapinat Myrskypojat ry 

24   Hirvet  Kopardit 

25   Hakaneulat Piikkiön Tammipartio ry 

26   Hupsut Oravat Littoisten Pirtapiiat ry 

27   Meripeikot 1 Rauman Partiotytöt ry 

28   Naurulokit 2 Pyhärannan Korpiankkurit ry 

29   Hymynaamat 2 Laitilan Lumikit ry 

30   Ilvekset Henrikin Tapulitytöt ry 

31   Punaiset lohikäärmeet Turun Versot 

32   Härät Kolkankävijät ry 

33   Låhenpojat Narvin Tytöt ry 

34   Pyöriäiset Meripartiolippukunta Lätynkääntäjät ry 

35   Pingviinit Henrikin Tapulitytöt ry 

36   Oravanmarjat Mikaelin Sinikellot ry 

37   Nokkelat Pöllönpoikaet Auran Eräkurjet ry 

38   Pikku Apinat Auran Eräkurjet ry 

39   Pikku Sudet Maarian Tähkät ry 

40   Lumpeenkukat 1 Laitilan Lumikit ry 

41   Päivänkakkarat Mikaelin Sinikellot ry 

42   Sudet Auran Tähti Pojat 

43   Ketut 1 Pyhärannan Korpiankkurit ry 

44   Ketut 2 Pyhärannan Korpiankkurit ry 

45   Kuningaspingviinit Uudenkaupungin Merihait ry 

46   Siilit 1 Henrikin Tapulitytöt ry 

47   Siniset lohikäärmeet Turun Versot 
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48   Oravat Liedon Eränkävijät 

49   Lumpeenkukat 2 Laitilan Lumikit ry 

50   Apinat Auran Eräkurjet ry 

51   Leijonat Mynämäen Maahiset ry 

52   Aseman näädät Liedon Eränkävijät 

53   Muffinssitytöt 1 Narvin Tytöt ry 

54   Leirisiskot 5 Leirisiskot ry 

55   Meripeikot 3 Rauman Partiotytöt ry 

56   Delfiinit 3 Auran Eräkurjet ry 

57   Ruorit Auran Tähti Pojat 

58   Siilit 2 Mynämäen Maahiset ry 

59   Nopeat Seeprat Littoisten Pirtapiiat ry 

60   Ketut 3 Pyhärannan Korpiankkurit ry 

 

Juomavesi ja ruokahuolto 

Joukkue vastaa itse tarvitsemastaan juomavedestä ja kantaa sen mukanaan kilpailun aikana. Järjestäjä tarjoaa 
kilpailijoille mahdollisuuden täydentää juomavesivarastoaan ainakin kilpailukeskuksessa ja rastilla 5 (välipalarasti).  
 
Kilpailun osanottomaksuun sisältyy sääntöjen mukaisesti lämmin ateria, joka tarjotaan kilpailun jälkeen maalissa. 
Kilpailijoilla pitää olla omat ruokailuvälineet tätä ateriaa varten. Ruoan tarjoilussa otetaan huomioon ennakkoon 
ilmoitetut erityisruokavaliot, joiden mukaista ruokaa saa pyytämällä muonitushenkilöiltä. Ruokatarjoilu aloitetaan 
klo 14.00. 
 
 

Kilpailumaasto 

Kilpailu käydään Reilan vanhalla armeijan harjoitusalueella. Reitti kulkee teitä, polkuja ja ajouria pitkin.  

 

Kilpailukartta ja -rata 
Karttana käytetään maastokarttaa (1:16 000). 

Kilpailuradan pituus on noin 4,5km. Kilpailureitti kulkee merkittyä rataa pitkin helppokulkuisessa maastossa. 

Tehtävärastit on merkitty karttaan numeroin. 

 

Rastit 

Tehtävärastit on merkitty maastoon oranssi-valkoisin rastilipuin.  
 
Tehtävärasteille saavuttaessa joukkueen tulee ilmoittautua rastihenkilölle, jolla on keltainen huomioliivi päällään, 
tekemällä partiotervehdys ja sanomalla selvästi joukkueen nimi ja numero. Esimerkiksi: "Punapäänarskut numero 
15, vahvuus 1+5, ilmoittautuu rastille 7."  
 
Ennen rastilta poistumista ryhmän tulee ilmoittautua ulos rastilta rastihenkilölle, jolla on keltainen huomioliivi 
päällään, tekemällä partiotervehdys ja sanomalla selvästi joukkueen nimi ja numero.  Esimerkiksi: 
”Punapäänarskut numero 15, on suorittanut tehtävän”.  
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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. 
 
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. Jokaisella rastilla on pienet 
ensiapuvälineet sekä kilpailussa on myös liikkuva ja päivystävä ammattitaitoinen ensiapuryhmä. 
 

Tulokset 

Kilpailun tulostaulu sijaitsee kilpailukeskuksessa. Kilpailun lopulliset tulokset postitetaan kilpailujoukkueille 
viikon kuluessa kilpailusta. 
 

Maali ja päättäjäiset 

Maali sijaitsee samassa paikassa kuin lähtö. Kunniakirjojen jako tapahtuu pentueen saavuttua maaliin. Päättäjäiset 
alkavat, kun kaikki kilpailijat ovat saapuneet maaliin ja tulokset ovat valmistuneet. Päättäjäisten yhteydessä on 
palkintojen jako. 
 

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. 
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ILMOITTAUTUMISLOMAKE 

Palautetaan kilpailukeskukseen ilmoittautumisen yhteydessä. Yhteydessä esitetään kaikkien 

kilpailijoiden vuoden 2015 jäsenkortit tai tositteet Suomen Partiolaisten jäsenyydestä. 

 

Joukkueen nimi ja numero  ______________________________________________________ 

 

 

Lippukunta  _______________________________________________________ 

 

 

Joukkueen jäsenet 

  Nimi   Syntymäaika   

 

1) ________________________________ _____________________ 
 

2) ________________________________ _____________________ 
 

3) ________________________________ _____________________ 
 

4) ________________________________ _____________________ 
 

5) ________________________________ _____________________ 
 

6) ________________________________ _____________________ 
  

7) ________________________________ _____________________ 
 

8) ________________________________ _____________________ 
 

 

 

 

 

Saattaja   _____________________________________________________ 

Saattajan puhelinnumero _____________________________________________________ 

 

 

 

 

Ilmoittajan allekirjoitus _____________________________________________________ 

 

 

Nimen selvennys _____________________________________________________ 


