
LÖYTÖRETKI 2015 – SAATTAJAN OHJE 
Olet ottanut tärkeän tehtävän toimiessasi joukkueen saattajana kilpailussa. Tämä tarkoittaa sitä, että huolehdit 
joukkueesta koko kilpailun ajan. Toivomme, että näiden ohjeiden avulla voit omalta osaltasi taata joukkueellesi 
hauskan ja turvallisen kilpailupäivän. Lue ohjeet huolellisesti läpi ja ota ne mukaasi kilpailuun. 

 

Saattajan perustehtävä  

Saattaja kulkee joukkueen mukana koko kilpailupäivän ajan ja huolehtii kisaryhmänsä turvallisuudesta. 

Saattajan omat varusteet  

Saattajalla tulee olla mukanaan vähintään seuraavat asiat: 

• Kunnon reppu 

• Istuinalusta tai makuualusta 

• Ruokailuvälineet ja kahvi-/teemuki ;) 

• Juomavettä  

 Eväät päiväksi 

• Lyijykynä 

• Kello 

• Valaisin ja varaparistoja 

• Ensiapuvälineet ja kyypakkaus 

• Vessapaperirulla 

Varusteet 

Kisaryhmä pakkaa ennakko-ohjeen mukaiset tarvikkeet mukaansa. Kisaryhmä kantaa mukanaan kaikki 
tarvitsemansa varusteet koko kilpailun ajan. 

Ilmoittautuminen 

Ilmoittautuminen kilpailuun on lauantaina 9.5.2015 klo 9.00–9.45. 
Saattaja ilmoittaa kisaryhmänsä palauttamalla valmiiksi täytetyn ilmoittautumislomakkeen (ennakko-ohjeen 
viimeinen sivu) ilmoittautumispisteelle, joka sijaitsee Kaarisillan koululla ja esittää samalla kaikkien 
kisaryhmänsä jäsenten jäsenkortit vuodelta 2015. Jäsenyyden voi todistaa myös jäsenmaksun maksukuitilla tai 
jäsenrekisteriotteella. Olethan kisapaikalla ajoissa, jotta ehdit ilmoittautua rauhassa! 

Turvallisuus 

Saattaja vastaa kisaryhmänsä turvallisuudesta koko kilpailun ajan. Jokaisella ryhmällä tulee olla mukanaan pieni 
ensiapulaukku.. Lisäksi jokaisella rastilla on varusteet pieniin ensiaputoimenpiteisiin. Mikäli kilpailun aikana 
sattuu jokin haaveri, ota yhteys lähimmän rastin rastihenkilökuntaan. Kannattaa kerrata pienten haavojen 
sekä nyrjähdysten ensiapu, jolloin osaat itsekin toimia tarpeen vaatiessa. Puhelinnumero hätätilanteessa on 112 ja 
muussa tapauksessa kilpailun johtaja Katja Silvanto 040-842 2793. 

Eväät 

Maastossa on reitin puolivälissä välipalarasti, jossa on myös vesipiste. Eväitä voi toki pysähtyä syömään 
muuallakin, ja kisaryhmän tulee muistaa siivota omat jälkensä liikkuessaan puistossa. Huolehdithan, etteivät kaikki 
eväät hupene kerralla vaan niistä riittää energiaa pitkin päivää. Lämmin ruoka tarjotaan maalissa vasta kisan 
päätyttyä. 

  



Toiminta rasteilla 

Saattaja ei saa auttaa kisaryhmää tehtävien teossa. Tarkoitus on, että kisaryhmät tekevät itse sen, mitä 
osaavat. Jokainen sudenpentu tuo oman panoksensa ryhmän suorituksen onnistumiseksi. Saattaja voi 
tarvittaessa avustaa kisaryhmää tehtäväkäskyn lukemisessa ja vastausten kirjaamisessa, mutta hän ei saa 
vaikuttaa tehtävän suorittamiseen millään tavoin.  
 
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. 
Esim. laululeikit, Mitä tiedät ystävästäni -leikki, sähkötykset ja taputusleikit. 
 

Valokuvaus 

Tapahtumassa tullaan kuvaamaan ja kuvia tullaan käyttämään partioviestinnässä monipuolisesti erilaisissa 

partiokanavissa (piirilehti Repolainen, lippukunnan ja piirin Facebook- ja nettisivut, Instagram...). Mikäli 

pentueessa kilpailevaa lasta ei saa kuvata, pitää siitä ilmoittaa viimeistään perjantaina 8.5. kilpailujen järjestäjille. 

Muuta 

Tehtäväkäskyistä kannattaa huomioida seuraavanlaisesti muotoillut tekstit: 

Aikaa tehtävän suorittamiseen on 10 minuuttia = Rastihenkilö keskeyttää suorituksen ajan täytyttyä. Tällöin kerrotaan 

myös, milloin aika alkaa ja milloin se päättyy. 

Aikaa tehtävän suorittamiseen on varattu 10 minuuttia / Ohjeaika tehtävän suorittamiseen on 10 minuuttia = Kisan 

aikataulusta rastille on varattu tämän verran aikaa per joukkue, mutta ylimenevästä ajasta ei saa miinuspisteitä 

tehtävään. Pidä huoli, ettei joukkueesi jää pahasti jälkeen aikataulusta. 

Saattajan ohje = Tehtäväkäskyn perässä annettu ohje, jos saattaja voi avustaa joukkuetta rastilla jollain tapaa, tai jos 

hänen on siirryttävä odotusalueelle suorituksen ajaksi. 

 

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

 

 

Kilpailun järjestäjien yhteystiedot 

Kilpailun johtaja 
Katja Silvanto (UET) 
040 842 2793 
ksilvanto@gmail.com 
 
Kilpailun varajohtaja 
Tuula Liipo (UET) 
044 276 4949 
tuula.liipo@hotmail.com 

 

 


